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Уводна реч  Председника општине Кула 

 

Поштовани грађани општине Кула, 

 

Општина Кула је приступила ревизији старог документа стратешког развоја, 

односно изради Стратешког плана развоја за период 2014-2020., да би креирала 

смернице будућег развоја локалне заједнице и побољшала квалитет живота 

грађана. У складу са одрживим развојем овим документом су дефинисани 

приоритети и циљеви стратешког развоја општине Кула.  

 

Свакакако најважнији циљ општине Кула је да се покрене економски развој, да се 

отворе нова радна места, решe еколошка питања која већ деценијама угрожавају 

одрживи развој и тако оствари напредак заједнице који се заснива на максималном 

коришћењу постојећих капацитета. Поред економског развоја, очувања животне 

средине и улагања у инфраструктуру општина Кула је одлучна у намери да буде 

ефикасна у погледу пружања услуга грађанима. 

 

Овом приликом желим да изразим захвалност свим члановима радне групе, као и  

свим представницима релевантних институција, који су дали важне смернице за 

овај стратешки документ. Да би документ заживео и постао остварљив потребно је 

ангажовање свих заинтересованих страна у овом процесу.  Само кроз партнерски 

однос  нашу локалну заједницу можемо учинити добрим местом за живот,  а  

стратешке циљеве континуирано спроводити у дело. Општина Кула ће на томе 

радити посвећено и одговорно.  

 
 

Председник општине Кула 
 

_________________________ 
Драган Трифуновић  
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1. Увод 

Динамичне промене у времену и окружењу у ком живимо доносе са собом 

све више неизвесности и несигурности. Основни инструмент у борби против ових 

турбуленција и стихијског развоја, као резултата истих, је стратешко планирање. 

Развој који није плански најчешће доводи до неравномерне регионалне 

развијености, развоја непродуктивних или нископродуктивних привредних сектора, 

стагнације и/или гашења привредних субјеката, неразвијене социјалне политике, 

ниског животног стандарда и погоршања стања животне средине. За кориговање 

негативних последица непланског развоја су неопходни далеко већи финансијски и 

људски ресурси као и много дужи временски период него што би било потребно за 

плански развој привреде у региону или локалној самоуправи. 

Стратешко планирање представља предуслов постављен од институција 

Европске уније, односно Европске регионалне политике као заједничке политике 

засноване на финансијској солидарности кроз бројне фондове која дозвољава 

пренос више од 35% буџета ЕУ од најбогатијих држава на најмање развијене. 

Примена структурних и кохезионих фондова битно утиче на повећање 

конкурентности регије и доприноси побољшању живота грађана1, посебно у 

сиромашнијим подручјима.  

Влада Републике Србије, препознајући неравномерност развоја појединих 

општина и градова, области и целих региона, препознала је потребу да дефинише 

своју регионалну политику. Регионална политика је значајна за развој земље и 

њену конкурентност на европском тржишту изједначавајући привредну развијеност 

појединих регија унутар државе и омогућавајући лакшу имплементацију у глобалне 

процесе који се одвијају на тржишту. У прилог томе говори и пракса Европске 

уније у којој не само да регије унутар држава развијају политику свог развоја, већ 

се често регије различитих држава (које имају исте или сличне интересе) повезују и 

заједнички наступају на тржишту. Инструменти за реализацију ових приоритета 

регионалне политике су Стратегије развоја округа и ширих регија или програми 

развоја мањих подручја – градова и општина.  

                                                           
1
 Принцип равноправности полова је уграђен у Стратешки план развоја општине Кула 2014. – 2020. 
као један од основних принципа. С тим у вези, изрази који се у овом документу користе за особе у 
мушком роду (нпр. „грађани“, „начелник“, „ одборник“ и сл.) неутрални су и односе се како на 
мушкарце тако и на жене. 
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Стратешко планирање на нивоу локалне самопураве подразумева 

координиране активности свих нивоа власти, укљученост свих заинтересованих 

страна и повезивање плана са годишњим и вишегодишњим буџетским планирањем 

локалне самоуправе. С обзиром на економску кризу и недостатак финансијских 

ресурса за бржи локални и регионални развој, неопходно је пронаћи и 

алтернативне изворе финансирања за изградњу нове и унапређење постојеће 

инфраструктуре, повећање запослености, и сл. Идентификација развоја локалних 

самоуправа заснива се на анализи бројних показатеља. Увид у ниво развијености 

локалне самоуправе може да пружи свеобухватну анализу њених карактеристика, 

приказаних путем разноврсних социоекономских индикатора. Анализа тренутног 

стања треба да има за циљ идентификацију проблема са којима се локална 

самоуправа суочава и које би требало превазићи. На основу горе наведеног 

идентификује се потреба за развојем стратешких докумената који би садржали 

анализу тренутног стања, предлагали начине за решавање проблема са којима се 

локална самоуправа суочава и предвиђали кретања посматраних индикатора у 

средњем и дугом року. Униформна методологија стратешких докумената на нивоу 

локалних самоуправа треба да обезбеди праћење укупног регионалног развоја на 

покрајинском и националном нивоу путем анализе и контроле социоекономских 

индикатора. 

Стратешко планирање је важно „спустити" на ниже нивое, на ниво области, 

а посебно на ниво јединице локалне самоуправе као основне развојне јединице која 

мора делотворно да ради на свом развоју, да га обликује и осигура континуитет 

управљања развојем. Стручњаци из области привредног развоја усвојили су методе 

стратешког планирања и користе га како би локална заједница преузела 

одговорност за своју будућност. 

Сврха овог документа је дефинисање приоритета и циљева локалног развоја 

општине Кула, улоге појединих актера у процесу локалног развоја и механизама 

њихове сарадње на имплементацији развојних мера, унапређењу квалитета живота 

локалног становништва, промену механизма за подстицање развоја утемељеног на 

искоришћењу ресурсне основе локалне заједнице кроз идентификацију капитала 

подручја и паметну специјализацију регија (smart specialisation). 
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2. Ревизија Стратегије одрживог развоја општине Кула 

Ревизија Стратегије одрживог развоја општине Кула је стратешки развојни 

документ чија је израда подстакнута убрзаном динамиком привредних и 

друштвено-политичких промена у локалним, али и регионалним оквирима, као и 

стицањем статуса кандидата за приступање ЕУ. 

Постојећа стратегија одрживог развоја опшине Кула израђена је током 2008. 

године. Стратегија одрживог развоја основни је документ развоја локалне 

заједнице који даје увид у постојеће стање али и омогућава планирање, реализацију 

и контролу постављених смерница укупног развоја у одређеном периоду.  

Тада дефинисана визија општине Кула била је усмерена на општину Кула 

која је стабилна и просперитна средина, са уређеном инфраструктуром и високом 

еколошком свешћу, у којој су здравствене, образовне, културне и спортске 

инситуције прилагођене потребама грађана, као и препознатљива по туристичкој 

понуди, гостопримству и здравој храни. Визија је такође дефинисала општину Кула 

као европску, ефикасну локлана заједница, отворену за сарадњу, етнички 

разноврсну са једнаким могућностима за све, а утврђени циљеви следили су 

постављену визију.  

Временски период од 5 година општина Кула је препознала је као тренутак у 

ком је могуће осврнути се на оно што је учињено и предузети кораке ревидирања 

који произилазе из жеље за што бољим прилагођавање актуалним трендовима у 

привреди и друштву уопште, али и ускладити правце развоја са смерницама 

дефинисаним кроз програмски документ Европа 2020. 

Приликом ревизије документа Стратегија одрживог развоја општине Кула 

спроведено је  ревидирање стратешких праваца развоја и развојних пројеката са 

циљем утврђивања стања у којем се пројекти данас налазе. Задржана је визија али 

су постављени нови  циљеви и нови развојни пројекти. Извршен је и краћи преглед 

постојеће ситуационе анализе и ажурирање постојећих података. 

3. Методолошки приступ 

Посматрано са становништа правног основа за стратешко планирање 

локалног развоја, оно што прво треба напоменути јесте реченица из Европске 
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повеље о локалној самоуправи (Стразбур, 1985.), потврђена Законом од стране 

Републике Србије, а која наглашава да је “…право грађана да обављају јавне 

послове један од основних демократских принципа заједничких свим државама 

чланицама Савета Европе”. Основни закон који потврђују кључну улогу локалних 

самоуправа у дефинисању локалних стратегија развоја је Закон о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007) који каже: „Општина, преко 

својих органа у складу с Уставом и законом доноси: 1) програме развоја; [...], 9) 

доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о 

унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе “. 

„Скупштина општине, у складу са законом: [...] 4) доноси програм развоја општине 

и појединих делатности“. Поред наведеног, један од посебно значајних закона је 

Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 30/2010) који међу 

основне субјекте регионалног развоја сврстава јединице локалне самоуправе. 

Према стандардизованој методологији планирања (у овом случају 

“Методологија за интегрисано планирање локалног развоја“, Швајцарска агенција 

за развој и сарадњу и Развојни програм Уједињених нација, 2009), стратегија 

локалног развоја интегрише стратешки, тактички и оперативни ниво планирања, 

чиме се усклађују дуги, средњи и кратки рок. Таква стратегија представља 

јединствен плански документ, а не механички скуп планова. За општинско 

руководство стратегија је главни инструмент за управљање развојем, који му 

помаже да уравнотежи међусобно конфликтне захтеве за постизање резултата и у 

кратком и у дугом року. 

Први ниво планирања представља стратешку платформу са визијом и 

циљевима дугорочног развоја заједнице. Стратешка платформа најчешће обухвата 

временски период од десет година, ослањајући се најчешће на дефинисане 

смернице развоја, као што је у овом случају буџетски период Европске уније 2014 – 

2020, тачније програм Европа 2020. Други ниво представља разраду стратешке 

платформе кроз одговарајуће планове економског и друштвеног развоја и 

унапређивања животне средине, са високим степеном њихове међусобне 

усклађености.  

Дефинисањем локалне стратегије развоја треба да се усвоје заједничка 

визија и стратешки циљеви, да се успостави сет механизама  којима ће постављени 
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циљеви бити остварени, успостави информациони систем (е-решење у виду 

платформе за управљање развојем), као и систем анализе и комуникације, 

буџетирања, мониторинга и евалуације. Стратегија треба да постави стандарде и 

принципе за све заинтересоване стране у овом процесу, а активности које ће се кроз 

стратегију имплементирати треба да генеришу учење, упошљавање свих развојних 

капацитета, а све са крајњим циљем подизања животног стандарда локалног 

становништва. 

Локална стратешка документа израђивана и имплементирана у ранијем 

периоду у Републици Србији нису показала добре резултате, а разлози су најчешће 

били ти што ова документа најчешће нису имала прецизне и јасне анализе које би 

одражавале право стање и стварне потребе, многе су рађене без стварног учешћа и 

доприноса кључних локалних актера, без унифициране методологије, најчешће су 

биле опште, нису на основу анализа прецизније прогностички дефинисане 

стратешке правце (специјализација, прогностичка компонента), нису у себи 

садржале алате за евалуацију и мониторинг имплементације стратешких циљева 

(дефинисани индикатори). Такође, велики проблем у реализацији стратегија било је 

одсуство транспарентности, односно недовољна информисаност јавности о 

постојању стратегије и последично, њено отежано спровођење, а и политичка 

нестабилност на свих нивоима, често се рефлектовала на правовременост 

реализације планираних активности. 

Сви приоритети и циљеви предложени овим документом су постављени на 

временски хоризонт до краја 2020. године чиме је Стратегија одрживог развоја 

општине Кула добила логичан смисао и усклађеност са стратешким оквиром 

Европске уније укључујући и финансијску перспективу ЕУ 2014. - 2020. 

 

3.1. Радна група 

Радна група је „тело“ формирано за рад на одређеном пројекту и 

спровођењу пројектних активност, а састоји се од релевантних физичких и правних 

лица. У сврху ревидирања развојних пројеката и постизања што бољих резултата у 

изради нове Стратегије у склопу  ревидирања Стратегије одрживог развоја 

општине Кула  формирана је радна група. Радну групу чине представници свих 
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кључних локалних актера, а применом партиципативне методе рада, односно 

активним учествовањем и сарадњом чланова радне групе са консултантима фирме 

MICRO projekt d.o.o. којима је поверена израда ревизије Стратегије одрживог 

развоја општине Кула дефинисала је 69 развојних пројеката.    

Табела 1. Чланови радне групе у процесу ревидирања Стратегије одрживог 
развоја општине Кула за период 2014 – 2020. 

р.б. Име и презиме Функција Институција 

1. Никола Жежељ директор Агенција за развој општине Кула 

2. Фарбаш Ендре стручни сарадник Агенција за развој општине Кула 

3. Милош Данилов стручни сарадник Агенција за развој општине Кула 

4. Драгана Жекић стручни сарадник Агенција за развој општине Кула 
5. Миљана Ђаковић пословни секретар Агенција за развој општине Кула 
6. Огњен Ковачевић Помоћник председника  Општинска управа Кула 

7. Блажо Костић шеф одељења Општинска управа Кула 

8. Славка Кочонда шеф одељења Општинска управа Кула 

9. Дамјан Миљанић директор ЈКП Комуналац 

10. Владан Кртолица Помоћник председника  Општинска управа Кула 

11. Горан Крупљанин шеф одсека Општинска управа Кула 

12. Владимир Станковић директор Туристичка организација општине  

13. Зоран Вигњевић стручни сарадник Агенција за развој 

14. Сава Прерадовић руководилац Културно-просветна заједница  

15. Миле  Тадић Одељење за привреду Општинска управа Кула 

16. 
Драгана Потпара 

шеф одељења за 
друштвене делатности Општинска управа Кула 

17. Душан Пјевач члан Општинско веће Кула 
18. Велибор Савковић начелник Општинска управа 

19. Жарко Шевин 
директор 

Дом здравља општине Кула 
20. Гордана Вакула директор Центар за социјлни рад 

21. Снежана Шајин 
Помоћник председника  

Општинска управа Кула 
 

Након одржаних састанака Радне групе, анализе тренутног стања и поступка 

ревидирања развојних мера, a све у скалду са визијом стратешког развоја одређени 

су нови стратешки циљеви, као и пројектне идеје усмерене на развој општине Кула 

у следећем седмогодишњем периоду. 
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4. Социо-економска анализа  

Социо-економска анализа обухвата све важне аспекте живота и развоја 

локалне заједнице. Полази се од концепције да анализа није сама себи циљ, већ 

средство помоћу којег треба до дођемо до правих питања на која стратегија треба 

да се фокусира и одговори и да довољно чврстих упоришта, на која можемо да 

ослонимо стратешке полуге које ћемо обликовати у току израде стратегије. Друга 

полазна концепција је равнотежа две врсте података (квантитативних и 

квалитативних) и извора како секундарних (одговарајуће базе, документи и 

извори), тако и примарних – искуства и знања локалних актера.  

 

4.1. Општина Кула – основни подаци 

Према Закону о регионалном развоју („Службени гласник РС“ бр. 51/09) и 

Закону о изменама и допунама Закона о регионалном развоју („Службени гласник 

РС“ бр. 30/10), регион Војводине сачињава седам округа, а Западно-бачки округ 

ком припрада општина Кула обухвата 11,6% територије Војводине (2,8% 

територије Републике Србије). Западнобачки округ се простире на површини од 

2.488 км², са 191.044 становника (Извор: Републички завод за статистику, Општине 

у бројкама 2012, процењен број на дан 30.06.2011.). Седиште области је град 

Сомбор. 
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Слика 1. Западнобачки округ 

 

 

Општина Кула се налази на северо-западу Војводине, на плодној 

војвођанској равници, на раскрсници између Новог Сада, Сомбора и Суботице и 

граничи се са општинама: Врбас, Оџаци, Сомбор, Бачка Топола и Мали Иђош. 

Општину Кула чини шест катастарских општина: Кула, Црвенка, Сивац, Руски 

Крстур, Крушчић и Липар. 

 

 

Слика 2. Територија општине Кула                          Слика 3. Карта општине2 
Кула 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                           
2 Просторни план  општине Кула 
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Табела 2.  Површине катастарских општина, број насеља и број становника по 
попису 2011. године на простору обухваћеном Просторним планом  

 

Ред. 
бр. 

 
Катастарска 
општина 

Површина 
к.о. (ха) 

 
Насељ а 

 
% 

 
Број 

становника 

 
% 

1.  Кула  10.955,32 Кула 22,75 17.866 41,5 
2. Црвенка  6.552,22 Црвенка 13,61 9.001 20,9 

   Нова  Црвенка  420 1,0 
3. Сивац  15.313,06  Сивац 31,82 7.895 18,3 
4. Руски Крстур  7.318,79 Руски  Крстур 15,20 4.585 10,6 
5. Крушчић 3.959,08 Крушчић 8,22 1.852 4,3 
6.  Липар  4.047,64 Липар 8,40 1.482 3,4 

У К У П Н О:  48.148,11    100 43.101 100           
 

Општина Кула се налази у централном делу умереног климатског појаса, са 

неједнако распоређеним падавинама. Подручје спада у категорију реона са 

средњом количином падавина, где је просечан број кишних дана између 80-110, 

док је средња месечна количина атмосферског талога у току године 48,2 mm, што у 

збиру даје просечну годишњу количину падавина од 579 mm. Просечна годишња 

температура је +10,7 С.  Најхладнији је месец јануар (са просечном температуром 

од -0,9С), а најтоплији јули (са просечном температуром од 21,2 С). Годишња 

влажност ваздуха у просеку је у току године 77,3%, са највлажнијим месецом 

децембром (88,8%) док је просечна влажност ваздуха најмања у августу (66,1%). 

Најучесталији ветар је из југоситочног правца 146%º, затим северозападног правца 

142%º а најређе се појављује ветар из северноисточног поравца са 68%º. Јачина 

ветрова се креће од 1,8 m/sº до 2,8 m/s. По основу о техничким нормативима за 

изградњу објеката високоградње и сеизмичким подручјима  (Службени лист СФРЈ, 

бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/92) на простору Војводине а самим тим и 

општине Кула могуће је очекивати максимални интензитет земљотреса од 8 

степени МЦЗ скале.  

Општина Кула налази се на просечној надморској висини од 94 m и 

простире се на прелазу Бачке (Телечке) лесне заравни (надморска висина од око 

105 m) на северу и Бачке лесне терасе (надморска висина 83 m) на југу.  

Према броју становника кулска општина је једна од већих у Војводини, и на 

истој према последњем попису 2011. године живи 43.101 становника, од чега 

22.015 жена и 21.086 мушараца (РЗС, Попис становништва 2011), што значи да на 

км² живи у просеку 89 становника, што општину сврстава у категорију руралног 
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подручја (према ОЕЦД класификацији). На територији општине Кула, према 

попису већинско становништво је српске националности (58,55%), док од 

националних мањина у општини Кула живе Русини, (10,64%), Црногорци (10,06%), 

Мађари (7,92%), Украјинци (2,99%), Хрвати (1,92%) и други. Општина Кула са 8 

новорођених на 1000 становника и 15,7 умрлих на 1000 становника има негативан 

природни прираштај (-7,7). Укупан број домаћинстава на територији општине Кула 

је 15.313 са просечно 2,81 члана по домаћинству. Просечна старост становника на 

територији општине Кула износи 43,3 године. 

 

Табела 3. Упоредни преглед броја становника  у периоду од 1948. до 2011. 
године по насељеним местима у општини Кула  

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Крушчић 2791 2846 3281 2927 2658 2477 2353 1852 

Кула 10704 11733 13609 17245 18847 19311 19301 17866 

Липар 1696 1565 1890 1609 1506 1456 1807 1482 

Нова Црвенка 515 461 592 419 453 508 524 420 

Руски Крстур 5874 6115 5873 5960 5826 5636 5213 4585 

Сивац 11029 11105 11448 10469 9979 9514 8992 7895 

Црвенка 6879 7797 9369 10098 10629 10409 10163 9001 

Укупно 39488 41622 46062 48727 49898 49311 48353 43101 

 

Табела 4. Упоредни преглед броја становнка по насељеним местима у периоду 
2002. и 2011.   

Насељено 
место 

Број становника 
(попис 2011.) 

% Број становника 
(попис 2002.) 

% 

Крушчић 2353 4,9 1852 4,3 

Кула 19301 39,9 17866 41,5 

Липар 1807 3,7 1482 3,4 

Нова Црвенка 524 1,1 420 1,0 

Руски Крстур 5213 10,8 4585 10,6 

Сивац 8992 18,6 7895 18,3 

Црвенка 10163 21,0 9001 20,9 

Укупно  100  100 
 

Графикон 1. Становништво старо 15 и више година према школској спреми и 
полу (2011.) 
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Графикон 2.  Становништво према школској спреми и полу 
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Графикон 3. Подаци о становништву по полу и старости 

Територија Пол Σ 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

 

Западно-
бачки округ 

Σ 188087 7506 8556 8820 10362 11509 11669 12067 12156 12417 13628 

м 91753 3877 4388 4606 5295 5956 6259 6358 6260 6223 6806 

ж 96334 3629 4168 4214 5067 5553 5410 5709 5896 6194 6822 

Пол Σ 50-54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85 ≤ 
Пунолетно 
станов. 

Просечна 
старост 

Σ 188087 7506 8556 8820 10362 11509 11669 12067 12156 12417 13628 

м 91753 3877 4388 4606 5295 5956 6259 6358 6260 6223 6806 

ж 96334 3629 4168 4214 5067 5553 5410 5709 5896 6194 6822 

Територија Пол Σ 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

 

 

општина 
Кула 

Σ 43101 1779 2131 2234 2419 2862 2747 2730 2748 2833 3117 

м 21086 909 1105 1149 1277 1430 1524 1410 1434 1422 1568 

ж 22015 870 1026 1085 1142 1432 1223 1320 1314 1411 1549 

Пол Σ 50-54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85 ≤ 
Пунолетно 
станов. 

Просечна 
старост 

Σ 3243 3394 3095 2139 2362 1739 1066 463 35532 42,4 3243 

м 1626 1668 1456 938 1014 676 350 130 17189 40,7 1626 

ж 1617 1726 1639 1201 1348 1063 716 333 18343 44,1 1617 
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4.2. Привреда 

Значајан период по оствареним резултатима у развоју привреде у Кули био је од 

1971. до 1980. године. Наиме, овај период је био обележен индустријализацијом и 

растом у свим привредним гранама. У  деценијама након тога бележи се стагнација, да 

би 2000. година била обележена опадањем привредне делатности по свим 

макроекономским индикаторима. Паралелно са стагнацијом и падом производње у 

друштвеном сектору оснивају се мала и средња  предузећа која побољшавају ниво 

услуга и производње. Кључни привредни сектори су: прехрамбена индустрија, 

пољопривреда, металска и текстилна индустрија. 

Прехрамбрена индустрија је тренутно главна грана у нашој општини из 

разлога што постоји неколико фабрика које се баве прерадом пољопривредних 

производа, а неке од њих су: 

• Шећерана – „Црвенка“ – ЕБЗ, једна је од највећих прерађивача шећерне репе у 

Србији. Њени прерадни капацитети су 6 – 6500 тона шећерне репе годишње. 

Главна сировина за прераду је шећерна репа . Заузима око 15.000 до 15.500 ха 

под шећерном репом да би испунила свој прерадни капацитет. 

• „Житобачка“ Кула – пекара, сушара и млин - прерадни капацитет је 30 000 000 

тона годишње. Основан сировина је пшеница. Врши се откуп од других 

пољопривредних предузећа и пољопривредника.  

• „ Јафа“ – Црвенка је фабрика за производњу кекса. Препознатљива је због 

производње кекса „Јафа“ и „Munchmullow“. У оквиру ове фабрике отворен је 

још један погон за производњу еуро крема. Главне сировине су брашно,шећер и 

какао. Фабрика запошљава значајан број радника прехрамбене струке.  

• „ АБЦ Фоод“ – Руски Крстур – фабрика смрзнутог воћа и поврћа. Дугогодишњи 

је извозник грашка и кукуруза шећерца у земље ЕУ. У оквиру фабрике постоји 

фонд земљишта који се користи за производњу сировина за ову фабрику, 

значајна количина се произведе.  
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У претходном периоду биле су заступљене индустријске гране као што су: 

металопрерађивачка, дрвна, текстилна, индустрија коже и прехрамбена. ФА „Истра“ 

(металска), „Етерна“ (индустрија коже), Фабрика вунених тканина „Слобода“ 

(текстилна), „Крамер“ (индустрија намештаја) су фабрике које су запошљавале више 

хиљада радника а сада се налазе у стечају. Велики број тих радника се налази на 

тржишту рада Националне службе за запошљавање што можда представља предност 

потенцијалним инвеститорима при ангажовању стручне радне снаге. 

У оквиру металске индустрије, ФА „Истра“ Кула, која се тренутно налази у 

стечају, запошљавала је 2000 радника. 

Фирма „Металопромет“ која има велики број запослених (око 110), и са 

пословним јединицама у Бечеју, Новом Саду, Старој Пазови и Суботици.  

 „ Аска“ а.д. је привредно друштво за производњу и продају обуће, тренутно у 

процесу ликвидације. Такође у Кули послује фирма „Марија Каролина“ (Италијанска 

фабрика ципела), која се бави производњом горњих делова обуће за Луј Витон. 

У општини Кула постоје средње стручне школе у области економије, 

машинства, електронике и пољопривреде. Осим ових делатности општина Кула је 

спремна и за развој других индустријских грана због изградње индустријске зоне у 

Кули. Општинско веће је усвојило Јавни позив инвеститорима да улажу у општину. 

Општина Кула је спремна да изађе у сусрет потенцијалним инвеститорима и да унутар 

радне зоне формира парцеле у зависности од потреба инвеститора, дозвољена је 

градња објеката у којима се могу обављати све привредне делатности. 

Предузећа којима је раскинута приватизација, која су у стечају или у поступку 

реструктурирања - Општина Кула 

• АТП  „Кулатранс“ Кула - активно привредно друштво у поступку ликвидације 

• ФА „Истра“ Кула -  привредно друштво у стечајном поступку (раскинут 

уговор). Већина хала продата појединачно 

• ДП „Крамер“ Кула - привредно друштво у стечајном поступку 

• Фабрика коже „Етерна“ Кула - привредно друштво у стечајном поступку. Хале 

су продате. 
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• „Слобода“ Кула - привредно друштво у стечајном поступку. Хале и објекти су 

на продају. 

• ЈП ИПЦ Кула – активно привредно друштво (раскинут уговор) 

• Ветеринарска станица Кула - активно привредно друштво (раскинут уговор) 

• „Јединство ИГМ“ Црвенка - активно привредно друштво (раскинут уговор) 

• „Бачка“ Сивац - активно привредно друштво у поступку реструктурирања и 

продаје (раскинут уговор) (део предузећа продат компанији (Ал Равафвед) 

 

4.2.1. Удружења предузетника 

На територији општине послују два удружења предузетника: Опште удружење 

предузетника општине Кула које окупља око 1000 предузетника и привредника и 

Удружење самосталних занатлија и приватних предузетника Руски Крстур. Оба 

удружења су веома активна и имају велики број чланова. Постоји сарадња са ЛС, 

учествују на пројектима који су расписани од стране покрајинских секретаријата, 

сарадња са РРА Бачка је такође  на задовољавајућем нивоу. 

      Табела 5. Економски показатељи на територији општине Кула 

Број становника укупно мушки женски 

Економски активни 16557 9699 6858 

Незапослени 12047 7096 4951 

Некада радили 2891 1723 1168 

Траже нови посао 1619 880 739 

Економски неактивни 26544 11387 15157 

Деца млађа од 15 год. 6144 3163 2981 

Пензионери 10619 4579 6040 

Ученици/студенти 3254 1536 1718 

Лица која обављају само кућне послове 3985 508 3477 

Остало 2301 1447 854 
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Табела 6. Највећа предузећа на територији општине Кула 

Назив предузећа Делатност број 
запослених 

Фабрика Шећера Црвенка Производња шећера 218 

Фабрика бисквита Јафа Црвенка Кондиторска производња 410 

Металопромет доо Кула - Откуп и рециклажа секундарних 
сировина 

110 

 

  Табела 7. Најважније пољопривредне културе и пољопривредни производи 

Назив производа / културе Насеље 

Пшеница Кула, Црвенка, Сивац, Липар 

 Кукуруз Кула, Црвенка, Сивац, Липар 

 Шећерна репа Кула, Црвенка, Сивац 

 Индустријска паприка Руски Крстур, Крушчић 

 Соја Кула, Црвенка, Руски Крстур 

 
         Табела 8. Просечне месечне бруто зараде по секторима делатности у 2014. години 

Месец  Кула Западно-бачки округ Србија 

Јануар 48.390 46.805 54.447 

Фебруар 51.365 53.549 60.199 

Март 48.066 47.901 57.628 

Април 50.268 52.523 64.249 

Мај 51.747 50.510 57.921 

Јун 52.756 54.622 61.399 

 

             Табела 9. Просечне месечне нето зараде по секторима делатности у 2014. години 

Месец Кула Округ Србија 

Јануар 34.612 33.707 39.197 

Фебруар 37.032 38.594 43.371 

Март 34.693 34.547 41.689 

Април 36.270 38.008 46.530 

Мај 37.361 36.300 41.821 

Јун 38.936 39.526 44.394 
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Табела 10.  Правна лица према делатностима 

Предузећа, установе и друга правна лица Број предузећа 

Индустрија и рударство 55 

Пољопривреда и рибарство 45 

Шумарство / 

Водопривреда 4 

Грађевинарство 25 

Саобраћај и везе 123 

Трговина 461 

Угоститељство и туризам 111 

Занатство и личне услуге 255 

Стамбено-комуналне делатности / 

Финансијске и друге услуге 83 

Образовање и култура / 

Здравство и социјална заштита 16 

Друштвено политичке заједнице и организације / 

Укупно 1178 

 

Табела 11. Подаци о броју регистрованих туриста на територији општине 

Територија 
Туристи (2012. год.)  Ноћења туриста (2012. год.) 

укупно домаћи страни укупно домаћи страни 

Општина Кула 5199 1983 3216 5199 1983 3216 

 

Табела 12. Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији 
општине Кула и површина којом располажу 

Територија 
Број 

газдинстава 

Земљиште у својини (ха) 
Коришћено земљиште 

(ха) 

Укупно Обрадиво Укупно Обрадиво 

Општина Кула 3898 9590 9114 9482 9071 
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Табела 13. Привредна зона – подаци о зони 

Назив 

привредне 

зоне 

Намена 

привредне 

зоне 

Локација 

привредне 

зоне 

Број 

инвестит.  

у зони 

Укупна 

површина 

зоне (ха) 

Неизграђен 

део зоне 

(%) 

Изграђен 

део зоне 

(%) 

Индустријска 

зона Блок 66 

Кула 

За све 

привредне 

гране (у 

зависности 

од потребе 

инвеститор 

Магистрални 

пут  М-3, 

између Куле 

и Врбаса 

0-1 85  76,5 23,5 

 

Табела 14. Запослени према делатности  

Делатности Број запослених 

Пољопривреда, шумарство, водопривреда 718 

Рибарство / 

Вађење руда и камена / 

Прерађивачка индустрија 1685 

Производња ел.енергије, гаса и воде 244 

Грађевинарство 108 

Трговина на велико и мало, оправка 841 

Хотели и ресторани 156 

Саобраћај, складиштење и везе 420 

Финансијско посредовање 49 

Послови са некретнинама, изнајмљивање 1 

Државна управа и социјално осигурање 155 

Образовање 758 

Здравствени и социјални рад 474 

Информисање и комуникације 8 

Уметност, забава и рекреација 65 

Сручне администативне и техничке делатности 108 

Административне и помоћне услужне делатности 23 

Др. комуналне, друштвене и личне услуге 38 

Приватни предузетници, лица која самостално 
обављају делатност и запослени код њих 

1896 

Укупно 7747 
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4.2.2. Индустријске зоне 

Индустријска зона Блок 66 Кула се налази на излазу из Куле уз државни пут 

Iб реда број 15, према Врбасу, од кога је удаљена 2 километра. Површина зоне је 85 ха 

85 а и 12 м², од чега је изграђено 28 ха 18 а и 69 м², а неизграђено 57 ха 66 а и 43 м². 

  Предузећа која послују у оквиру зоне:  Металопромет д.о.о. Кула - поновна 

употреба разврстаних материјала (Откуп и рециклажа секундарних сировина, Трговина 

производима црне  металургије и услуге)  и Аска а.д. за производњу и трговину обућом. 

У индустријској зони се налази 7 (седам) слободних парцела различитих величина.  

  Изграђена је путна мрежа за камионски транспорт, део пешачких стаза, бунар 

(капацитет 20 л/с), 2 трафо станице (снага 2 х 630 kW), мерно регулацониа станица и 

мрежа за гас (капацитет 1200 м3/ч). Кроз зону пролази магистрални оптички вод за 

потребе телефоније и интернета. Поред зоне пролази колектор отпадних вода Кула – 

Врбас.  

  Поред индустријске зоне Блок 66 налази се канал који протиче од Бездана до 

Бечеја и повезује Дунав и Тису. Канал тренутно није плован кроз насеље Врбас. 

  У току 2013. године у купљена је парцела површине 1 (један) хектар од стране 

компаније “EuroIn” које се бави производњом обуће за реномиране италијанске 

брендове. 

 Слика 4. Индустријска зона Блок 66 Кула 
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 Блок 64, 65 и 66 Кула 

Простор обраде се налази на југоисточном делу насеља непосредно уз 

железничку пругу Сомбор-Врбас и заузима укупну површину од 136 ха 91 а и 35 м². 

Највећи део простора обраде је неизграђен, чини га пољопривредно земљиште које се 

тако користи. Уз рационално формирање железничких и друмских коридора на 

простору обраде је формирано 46 грађевинских парцела за потребе радних зона и 

складишта. 

Величина планираних грађевинских парцела се креће у распону од 49.900 м² до 

75.225 м² уз могућност обједињавања планираних грађевинских парцела. 

Слика 5. Блок 64, 65 и 66 Кула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блокови 3, 4, 5 и део блока 10 у Кули 

Простор обраде се налази у северном делу насеља Кула, заузима укупну 

површину од 78 ха 9 а 15 м².  Поред индустријске зоне Блок 3,4,5 и део блока 10 

пролази регионални пут Суботица-Бачка Топола-Липар-Кула-Црвенка-Сивац-Сомбор.  
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Слика 6. Блокови 3, 4, 5 и део блока 10 у Кули 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блокови 71, 72 и 73 у Кули 

          Блок 71 је намењен за изградњу објеката за обављање привредних делатности. 

Привођење намени условљено је израдом Урбанистичког пројекта. Земљиште је 

неизграђено и налази се у приватном власништву. 

Поред индустријске зоне Блок 71,72 и 73 у Кули пролази државни пут Iб реда 

бр. 15 правцем: гранични прелаз Богојево-Оџаци-Кула–Врбас-Србобран-аутопут Е75 -  

Бечеј – Кикинда - граница Србије са Румунијом.  Локална железничка пруга Сомбор-

Сивац-Црвенка-Кула-Врбас налази се поред индустријске зоне Блок 71, 72 и 73 у Кули.  

Слика 7. Блокови 71, 72 и 73 у Кули 
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Блок 87 у Црвенки 

      Површина простора обраде је 40 ха 4 а 44 м².  Планирана је 61 грађевинска 

парцела чија је величина различита и креће се од 10 а до 70 а. Земљиште је углавном 

неизграђено.  

      Непосредно уз железничку пругу формиран је простор који ће се користити као 

веза између друмског и железничког саобраћаја. Читав комплекс је саобраћајно 

повезан са постојећом саобраћајницом, локалним путем Црвенка-Крушчић. 

Блок 75 у Црвенки 

      Простор обраде се налази у јужном делу насеља, непосредно уз железничку 

пругу Сомбор-Врбас и заузима површину од 17,86 ха.  

      На датом простору је планирана 21 грађевинска парцела свака око 85 а за рад 

предузећа у области трговине, производње и других привредних делатности 

складишне површине са свим потребним саобраћајним и манипулативним површинама 

и осталом неопходном инфраструктуром. 

Слика 8. Блок 75 Црвенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 73 у Сивцу 

Планирано је 19 грађевинских парцела радне зоне укупне површине 13 ха 40 а 

14 м² и 13 грађевинских парцела јавне намене укупне површине 19 ха 32 а  51 м². 

Поред радне зоне у Сивцу пролази регионални пут Суботица - Бачка Топола – Липар - 

Кула-Црвенка – Сивац - Сомбор.  Ауто пут Е-75 је удаљен 26 км од индустријске зоне 
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у Сивцу.У непосредној близини радне зоне Блок 73 у Сивцу се налази локална 

железничка пруга Сомбор-Врбас. 

Слика 9. Блок 73 Сивац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руски Крстур 

Урбанистички пројекат сточних фарми у Руском Крстуру. Простор обраде 

обухвата 46 ха и 42 а  и намењен је изградњи сточних фарми за узгој свиња, крава и 

перадарске фарме. На простору обраде планирано је проширење постојећег рибњака. 

Формирано је укупно 24 неизграђених грађевинских парцела (12 за фарме за 

узгој говеда, 8 за фарме за узгој свиња, 3 за фарме за перадарство и 1 за рибњак). 

Блок 30  

Простор обраде омеђен је са северозапада и североистока границом 

грађевинског реона и са југа државним путем Iб реда бр. 15 

Грађевинске парцеле намењене су изградњи објеката услужних делатности и 

изградњи производних објеката, складишта и слично. Изградња објеката услужних 

делатности трговина, занатство, угоститељство и слично врши се на основу 

документације условљене овом врстом делатности. 

Блок 23  

Простор обраде је опредељен за изградњу објеката привредних и услужних 
делатности. 
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Грађевинске парцеле за изградњу објеката услужних делатности организоване 

су непосредно уз државни пут Iб реда бр. 15 и бензинску пумпу. Намењене су 

организацији објеката и површина за потребе услужног занатства, трговине, 

угоститељства и слично. Планирано је 19 грађевинских парцела за ову врсту 

делатности. Површина истих је у распону од 4480 м2 до 7780 м2. 

Унутар простора обраде су формиране грађевинске парцеле за реализацију 

објеката и површина за потребе привредне делатности дуж армираног уличног 

коридора са приступом на јавну саобраћајницу поред постојеће бензинске пумпе. 

Формирано је укупно 26 грађевинских парцела, од 2720 м2  до 7320 м2. 

Слика 10. Блок 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липар 

      Локација блока 10 је јужно од блока Г 2 - од истог је раздвојен планираном 

обилазницом регионалног пута. Унутар блока планирано је 6 грађевинских парцела 

величине од 6.100 м² до 14.000 м² за потребе изградње привредних објеката. 

Земљиште је делимично општинско власништво, а већи део је приватно 

власништво. Блок није комунално опремљен.Регионални пут Сомбор-Сивац-Црвенка-

Кула-Липар-Бачка Топола-Суботица пролази поред индустријске зоне.   
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Слика 11. Радна зона Липар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крушчић 

Подручје целе катастарске општине је велика радна зона насеља која је са 

насељем добро повезана атарским путевима, а преко њих и са планираном мрежом 

саобраћајница. 

Слика 12. Крушчић 
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Нова Црвенка 

У оквиру насеља Нова Црвенка у делу блока 15 планирано је 10 грађевинских 

парцела за развијање производње, складишта и других садржаја као што су: 

дрвнопрерађивачки капацитети, мини погони за прераду и дораду примарних 

пољопривредних производа, мини млекара са откупним местом и мини млин са мини 

пекаром, мини погон за прераду воћа и производње сока и џемова, мини погон за 

прераду поврћа као и складишни простор за зрнасте пољопривредне производе - 

силоси челичних капацитета 4 пута 200 тона са сушаром. 

     Слика 13. Нова Црвенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Пољопривреда 

   На територији је регистровано 3.898 пољопривредних газдинстава и она 

запошљавају 16.557 економско активних становника (око 25% укупног броја 

запослених). 

  Обрадиво земљиште у општини Кула чини преко 98,5%, оно је израђено на лесу 

и лесним терасама, високог је производног квалитета (ливадска црница и карбонатни 

чернозем са израженим слојем хумуса) и углавном је претворено у оранице. У општини 

Кула преко 95% земљишта чине оранице. 
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Табела 15. Најзаступљеније пољопривредне културе на територији општине Кула 

Култура Површина % 
Кукуруз 16.412 39,6 

Пшеница 9.500 22,9 

Шећерна репа 4.739 11,4 

Соја 2.512 6,1 

Сунцокрет 4.154 10,0 

Остало 4.103 9,9 

Укупно: 41.646 100,0 

 
 

Слика 14. Удео и тренд производње индустријског биља у општини Кула у периоду од 
2001. до 2012. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Највећи удео у производњи општина Кула остварује у производњи шећерне репе, док 

најбрже расте производња дувана.  Највећи удео у производњи Србије општина Кула остварује 

у производњи шећерне репе. 
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Слика 15. Удео и тренд производње поврћа у Кули у периоду од 2001. до 2012. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Када је у питању производња поврћа, највећи удео Кула бележи у производњи 

паприке, док најбољи тренд раста производње има боранија. 

 

Слика 16. Просечан тренд и просечна производња поврћа у периоду од 2001. до 2012. 
Године.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  У општини Кула најбрже расте принос краставца, док се од поврћа највише гаје 
паприка и кромпир. 

Табела 16. Површине под различитим врстама воћа у општини Кула  
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Врста Јединица  

мере 

Површина 

Ораси ha 962,71 

Лешник ha 185,13 

Шљива ha 140,36 

Крушка ha 196,04 

Јабука ha 601,94 

Грожђе ha 155,33 

Трешња ha 8,17 

Вишња ha 70,94 

УКУПНО ha 2320,62 

 
 

Слика 17. Удео региона у производњи воћа у Србији у периоду од 2001. до 2012. године 

 

Вишња је производ чијом производњом општина Кула највише учествује у 

приносу Србије. Следе је крушке и ораси, док највише доприноси производњом јабука 

и јагода.  

Поред ратарских, веома су заступљене и повртарске културе као што су: 

кромпир, паприка (свежа), грашак, индустријска паприка и парадајз. Од воћарских 
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култура узгајају се: облачинска вишња, шљива, крушке, јабуке и ораси. Виноградарство 

није значајније развијено, на територији општине има укупно 25 ha винограда. У Кули 

нема регистрованих – сертификованих  органских произвођача. 

Што се величине поседа тиче, статистика је следећа: 

• 78,6 % поседа је до 5 хектара 

• 12,1% поседа је од 5 до 20 хектара 

• 7,7% поседа је од 20 до 100 хектара 

• 1,6% поседа је преко 100 хектара 

Општина Кула нема развијен систем подстицања и развоја пољопривреде, исто 

као што нема посебан аграрни буџет, који би финансирао развојне пројекте или фонд за 

развој пољопривреде из кога би се могли одобравати кредити под повољнијим 

условима од оних које нуде пословне банке. 

Што се едукације пољопривредника тиче, пољопривредна стручна служба Врбас 

повремено организује едукације за пољопривреднике. Едукације су организоване од 

стране приватних произвођача инпута за пољопривредну производњу, као вид 

промотивних активности. Ту активност повремено на себе преузимају и приватне 

пољопривредне задруге, које организују едукацију за своје чланове. 

Три највећа пољопривредна предузећа на територији општине су: 

• „Житобачка“ 

• „Ђуро Стругар“ 

• „АД Бачка“ 

У општини Кула постоји и једна хладњача, компаније АБЦ фуд (у 

реструктуирању) са 10 комора за складиштење смрзнутих производа са укупним 

капацитетом од око 8.000 тона. 

У свим насељеним местима постоје складишни капацитети у приватном 

власништву или власништву задруга, а најзначајнији складишни капацитет су силоси 

„Житобачке“ од 50.000 t. 

Површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама 

• Кула: 9.146 хектара 

• Црвенка: 5.283 хектара 

• Сивац: 13.992 хектара 

• Руски Крстур: 6.118 хектара 
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• Крушчић: 3.415 хектара 

• Липар: 3.692 хектара 

Укупна производња рибе у последњих 5 година – 1.500 кг по хектару на 

годишњем нивоу (податак 2012. год.). 

Укупан број пчелара на територији општине – око 100 пчелара (податак 2012. 

год.); укупан број кошница на територији општине – 1971. Кошница (податак 2012. 

год.) 

            Производња меда – око 20 тона на годишњем нивоу (податак 2012. год.) 

На територији општине Кула има 25 задруга (4 општег типа и 21 земљорадничких 
задруга). 
 
     Табела 17. Задруге на територији општине  

Назив задруге Делатност Број 
задругара

3 

ЗЗ ИЗВОР, ЛИПАР 
Гајење жита (осим пиринча), 
легуминоза и уљарица 

20 

ОПШТА ЗЗ МИПЕАЛ, 
СИВАЦ 

Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

10 

ЗЗ ПОЉА КУЛА 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

23 

ЗЗ АГРО ПЕЂА СИВАЦ 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

10 

ЗЗ АГРОНИКА СИВАЦ 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

10 

 ОЗЗ Л & С КУЛА 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

11 

ЗЗ РОДИЋ ЛИПАР 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

10 

ЗЗ КОРИОН ЛИПАР 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

10 

                                                           
3
 Податак преузет из АПР-а (оснивачи) 
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ОЗЗ АГРОКОДЕКС Нова 
Црвенка 

Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

10 

АГРО КИНГ ЗЗ ЛИПАР 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

10 

ЗЗ АГРО-МВ СИВАЦ 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

10 

ЗЗ ЈУАРБИС ПЛУС РУСКИ 
КРСТУР 

Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

10 

ЗЗ РОСА СИВАЦ 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

10 

ЗЗ КУЉАНКА КУЛА 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

50 

ОЗЗ ЛУЦЕРКА КУЛА 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

10 

ЗЗ ПЕРШИ МАЈ РУСКИ 
КРУСТУР 

Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

12 

ЗЗ ДУКАТ РУСКИ КРСТУР 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

19 

Виноградарско воћарска 
задруга Црвеначки Брег 
Црвенка 

Гајење грожђа 14 

ЗЗ Нова слога агро Црвенка 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

10 

ЗЗ АГРОКУЛА КУЛА 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

11 

ЗЗ МЛАДИ ЗЕМЉОРАДНИК 
ЦРВЕНКА 

Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

12 

ЗЗ ВРУЉА СИВАЦ 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

18 

ЗЗ СИВАЦ 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

119 

ЗЗ СОКОЛАЦ ЛИПАР 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

65 
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ЗЗ СИВАЦ 
Гајење жита (осим пиринча) , 
легуминоза и уљарица 

26 

       Пчеларско друштво „Сивац“ 

Пчеларско друштво „Сивац“ (ПД „Сивац“) основано је 1995. године и данас 

броји 50 чланова, од којих 6 жена и 44 мушкарца, просечне старости 48 година. 

Друштво нема запослених, сви чланови раде као волонтери, нема сопствене 

просторије, а финансира се из чланарина, донација, дотација, спонзорстава итд. 

Основне активности ПД „Сивац“ су: унапређење и развој савременог и економичног 

пчеларења, заштита пчела, развијање сарадње са других друштвима, удружењима, 

научним институцијама, локалном самоуправом, затим пружање помоћи члановима у 

набавци опреме, едукацији, продаји, затим објављивање различитих публикација, 

организација изложби, предавања и саветовања. У сарадњи са Центром за социјални 

рад и Националном службом за запошљавање ПД „Сивац“  активно ради на пројекту 

смањивања незапослености на териотири Општине. ПД „Сивац“ је изузетно активно, и 

учествује на домаћим и међународним конференцијама, семенарима, али је учесник и 

бројних домаћих и међународних пројеката, а све у одличној сарадњи са Савезом 

пчеларских организација Србије. Међу бројни реализованим пројектима, веома је 

значајно нагласити постигнуте резултате, као што су: набавка опреме, одржавање 

трибина и радионица, промоција и успостављање партнерстава, развој женског 

стваралаштва кроз примере добре праксе, промоција родне равноправности, подизање 

нивоа свести становништва о значају заштите животне средине и позитивном утицају 

пчела на животну средину, информисање становништва о правилној употреби 

пестицида у воћарству, виноградарству, повртарству. 

На територији општине Кула, приметан је тренд пораста броја активности 

удружења и невладиних организација која своју делатност везују за пољопривредну 

производњу и подстичу рурални развој у општини Кула. Међу њима по броју чланова 

и реализованим активностима истичу се: 

Удружење произвођача паприке „CAPSICUM ANNUM“ из Руског Крстура 

– Удружење тренутно има 57 фармера, што представља четвртину укупног броја 

произвођача паприке из Руског Крстура. Паприка се у Руском Крстуру и ближој 

околини гаји на више од 300 ха. Производња се организује на отвореном пољу са 

иригационим системима и у заштићеном простору – пластеницима. Удружењe је 
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покренуло процес сертификовања географског порекла производа. Удружење 

учествује у разним међународним пројектима и успешно организује фестивал паприке, 

које је место окупљања произвођача, откупљивача и љубитеља најпознатијег 

повртарског производа из Просечан принос износи 40 т/ха. Због одговарајућих 

киселости земљишта производња паприке је стабилна,  а макробилошки састав 

одговара свим стандардима. општине Кула.  

 

4.2.4. Енергетика 

Једна од грана привреде која још није довољно развијена у општини Кула, је 

производња енергеије коришћењем биомасе. Општина Кула, као репрезент руралне 

заједнице у АП Војводини, налази се у повољном положају у односу на  друге 

општине, јер на својој територији која обухвата 481 km2 
са око 98% обрадивих 

површина има предиспозиције за развој произвдње енергије из биомасе. Сектор 

ратарства из угла производње биомасе је најзначајнији и на њега се може везати 

индустрија производње енергије. У будућности, производњу енергије из биомасе може 

употпунити биомаса пореклом из воћарства и виноградарства, затим из шумарства и 

сточарства, док и енергетски потенцијал комуналног отпада може бити интересантан 

уколико се пре тога крене са разврставањем отпада и ако се обезбеде средства за 

инвестирање. 

 

Графикон 4. Рекапитулација структуре енергетског потенцијала биомасе у 
општини Кула 
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Као најрационалније решење намеће се привлачење инвестиција у сектор 

производње агропелета, који запошљава већи број радника, а истовремено локалном 

становништву пружа могућност за набавку локално произведених, а самим тим и 

јефтинијих енергената. Уз повећање директне запослености у сектору искоришћења 

биомасе, евиденто је очекивати и повећање производње у сектору пратеће опреме, као 

резултат повећања тражње за грејним системима који користе биомасу. 

 

4.2.5. Туризам 

У области туризма, општина Кула, према Просторном плану Републике Србије, 

нема неки особити значај, јер се налази ван главних туристичких рејона и уз рубна 

подручја главних саобраћајних коридора. Међутим, то не умањује значај развоја 

туризма, јер су насељена места у општини Кула карактеристична по својим неспорним 

културно-историјским, природним и етнолошким ресурсима, чега полако постају 

свесни како становници, тако и друштва и удружења, која делују на употпуњавању 

туристичке понуде у општини. Општина Кула се на основу резултата истраживања 

јавности сматра подручјем, које је лако доступно и омогућава бег из свакодневице, 

уживање у кулинарским посебностима упознавањем домаћина, чињење дана 

занимљивијим (краћи излети) и прикупљање нових снага у мирном, безбедном и 

занимљивом кутку са једне стране или пак упознавање културе и уметности као и 

дружење и пословно комуницирање са друге стране. 

Потенцијал за развој представља зона Малог Стапара као излетничка, 

рекреативна, риболовачка и ловачка зона. Ту су и простори тзв. Телечког потока, 

Црвеначког потока, Планинарског дома и простор тзв. Кулског језера, као и подручје 

риболовне зоне канaла ДТД и ловно подручје општине. Развојни потенцијал су и 

хидротермалне бушотине које би се користиле за бањским, спортско – туристичким 

садржајима. Пошто је култура значајни део друшвеног живота у општини, културни и 

манифестациони туризам имају основу за развој. Као интересантне манифестације 

могу се навести Републички фестивал аматерских позоришта у Кули, Дани Исидора 

Бајића, Фестивал Црвена ружа у Руском Крстуру и Фестивал Ивањско цвеће и 

ФАМУС у Сивцу. Међу спортским манифестацијама које имају потенцијала за 

привлачење већег броја туриста на једнодневну посету је „Трка пријатељства“ и 

Триатлон на Малом Стапару. 
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 Туристичка понуда је намењена како за дневне односно транзитне госте, тако и 

за стационарне госте, чији циљ је квалитетно провести своје слободно време у више 

пута поновљеним краћим периодима са акцентом на начину живљења, који 

подразумева симбиозу са природом. Дестинација Кула са својом понудом може 

одговорити на захтеве оних који желе активно (рекреативци, спортисти, ловци, 

риболовци) и пасивно (гурмани, они који траже опуштање, излетници итд.) да проведу 

неколико сати или дана са својим пријатељима, породицом, пословним партнерима 

или сапутницима 

На подручју општине налази се једна природна спортско рекреативна зона 

(Мали Стапар) и неколико наменски направљених спортско рекреативних зона 

(Кулско језеро, Излетиште „Поток“, Рекреациони центар - ван фукције, Вашариште) 

Позиционирање општине Кула као пре свега културне, излетничке, 

рекреационе, опуштајуће и транзитне туристичке дестинације зависи с једне стране од 

освешћивања о значају уређености домаће средине, угоститељских и туристичких 

објеката, инфраструктуре (изискује труд и новац), квалитету услуга и гостољубивости 

(изискује стално образовање и стручно усавршавање) и са друге стране спремност 

становништва општине за пријем туризма и туриста са свим позитивним (приходи, 

радна места, динамика – догађања) и негативним (бука, гужва) што они носе са собом. 

Општина Кула је у протеклом периоду формирала туристичку организацију, 

чија је делатност усмерена на: 

• унапређење општих услова за прихват и боравак туриста, 

• усмеравање и координацију активности носилаца туристичке понуде на 

обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних 

садржаја и стварање атрактивног туристичког амбијента на територији 

општине, 

• организовање савремене туристичке информативно-пропагандне делатности, 

културних и других манифестација од интереса за унапређење туризма на 

територији општине, 

• подстицање и координирање активности на развоју специфичних видова 

туризма, 

• формирање и јачање јединственог информационог система у области туризма 

на нивоу општине и обезбеђењу његовог укључења и повезивање на 

покрајинском и националном нивоу. 
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Визија општине Кула до 2020. године је да постане препознатљива, развијена и 

привлачна европска дестинација са јасно обликованим идентитетом, идеална за 

пословне и културне сусрете, за мање конгресе и догађаје као и за краћи одмор. Један 

од планираних индикатора је да се број ноћења са 5.199 повећа на 6.200 и просечна 

дужина боравка повећа на 3,5 дана. 

На основу мастер плана за развој туризма, дата је препорука по којој је 

потребно уложити средства у уређење комуналне и путне инфраструктуре, подизање 

квалитета туристичке понуде, повећање обима и разноврсности туристичке понуде 

(инвестиције) и развој туристичке понуде на ширем подручју општине. Поред тога 

потребно је дати подршку приватној иницијативи за развој виноградарства, 

пчеларства, гастрономије, тематских путева, коњарства. 

 

4.2.6. СВОТ анализа области Економски развој 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ  

� Добра саобраћајна повезнаост  
� Добри климатски услови  
� Агенција за развој општине Кула 
� Чланство у НАЛЕД-у 
� Сертификат о повољном посл. 
окружењу 

� База података предузетника и 
привреде 

� Смс база 
� Инвестициона стратегија и анализа 
сектора пољопривреде, мастер план 
развоја туризма 

� Постојећа прехрамбена индустрија 
(Шећерана "Црвенка", "Јафа", ABC 
Food, Житобачка) 

� Предузећа са иновативном 
технологијом (Сигма, Терминг)  

� Индустријска зона 
� Braunfield локације 
� Расположиви обновљиви извори 
енергије  

� Квалитетно обрадиво земљиште  
� 6.900 ha обрадивих површина у 
државном власништву 

� Присуство добре пчеларске праксе  
� Јака удружења (предузетници, 
занатлије, пчелари, паприкари, 
удружења жена, еколози, винари...) 

� 20 задруга на територији општине 

� Висока незапосленост 
� Нерешени имовински односи    
� Угрожена животна средина  
� Тржиште незапослених у малом 
проценту одговара потребама 
инвеститора 

� Неадекватни школски програми и 
смерови 

� Лоше стање саобраћајне 
инфрасруктуре (железничка  пруга, 
канал)  

� Миграције младих у развијеније 
средине 

� Неискоришћен потенцијал биомасе и 
осталих обновљивих природних 
ресурса 

� Компликоване административне 
процедуре при исходовању 
грађевинских дозвола 

� Недовољно диверзификована 
пољопривредна производња 

� Непостојање Одељења за 
пољопривреду у оквиру Општинске 
управе 

� Непостојање Савета за пољопривреду 
� Недовољно удруживање 
пољопривредних произвођача 

� Мала пошумљеност општине 
� Неусклађене величине јавних 
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� Конкурентна цена радне снаге 
� Вински подруми у Црвенки  
� Урађен пројекат "Развала" 
� Дани Крстурске паприке 
� Потенцијал за ловни и риболовни 
туризам 

� Туристичка организација   
� Мали Стапар 
� Геотермални извори воде 
� Културно-историјско наслеђе и 
индустријско наслеђе  

� Мултикултуралност 
� Јаке комплементарне туристичке 
вредности у непосредној близини 
(манастири, Петроварадинска тврђава, 
Нови Сад, манифестације) 

� Традиција винарства и виноградарства 
� Центар за едукацију на Малом Стапару 
� Смер „Туристички техничар“ у склопу 
гимназије у Р. Крстуру 

� Верски објекти 
� Постојање смештајних капацитета 
� Постојање центра за рехабилитацију 
� Постојање секција старих заната 
� Туристички комплекс „Родићево 
језеро“ 

 

 

 

надметања са аграрном структуром 
општине  

� Неразвијен ланац вредности у 
пољопривреди 

� Традиционални приступ 
пољопривредној производњи   

� Недовољна развијена органска 
производња 

� Неразвијени смештајни капацитети 
� Постојање сиве економије у 
туристичкој делатности 

� Непостојање ефикасног система 
бележења туристичких показатеља 

� Непостојање комплетираног 
туристичког производа  

� Угрожена животна средина – 
латерални I 64 (Бегејац) 

� Стихијски развој дестинације 
� Недовољна заштита и одржавање 
природних и културних добара 

� Недостатак јаких играча у туристичкој 
индустрији 

� Непостојање атрактивних туристичких 
садржаја  

� Недовољна промоција дестинације 
� Лоша туристичка сигнализација 
� Недовољна укљученост локалног 
становништва у развој туризма 

� Преспоро реаговање за дешавања на 
тржишту 

� Заостајање у развоју за конкурентским 
дестинацијама 

� Непостојање адекватне водне 
површине и пратећих садржаја за 
водене спортове и рекреацију у 
летњим периодима  

� Недовољно развијена свест 
становништва о предностима 
потрошње локално произведених 
производа 

� Непрепознавање туризма као развојне 
шансе од стране локалног 
становништва 

� Неедукованост локалног становништва 
за развој туризма 

 

МОГУЋНОСТИ  ПРЕТЊЕ  

� Формирање кластера  
� Доступност разних гаранцијски 

� Одлив младих  
� Недовољна мотивисаност и 
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фондова  
� Могућност пласмана производа на ЕУ 
тржишта 

� Сеоски, вински, верски, 
манифестациони, ловно-риболовни 
туризам 

� Ревитализација великог бачког канала 
� Јавно-приватна партнерства 
� Донаторска средства, 
� Брендирање пољоприврендих 
производа и географског порекла 

� Раст ИТ сектора 
� Заинтересованост страних улагача за 
улагање у аутомобилску индустрију 

� Мрежа Регионалних развојних 
агенција 

� Међудржавни споразум са Руском 
федерацијом 

� Постојање алувијалне равни 
� Рекреативни и туристички потенцијали 
ВБК 

� Развој тематских путева 
� Развој краћих путовања 
� Крузинг туре 
� Фондови ЕУ  
� Оживљавање виноградарске 
делатности 

заинтересованост  
младих за бављење пољопривредом 

� Лоше стање саобраћајне 
инфраструктуре  

� Конкуренција других градова у 
привлачењу инвестиција 

� Снажна конкуренција произвођача из 
ЕУ 

� Незаинтересованост потенцијалних 
инвеститора 

� Конкуренција туристичке понуде 
већих градова у околини  

 

  

 

4.3. Друштвене делатности 

Надлежности јединица локалне самоуправе уређене су Уставом, Законом о 

локалној самоуправи, као и појединачним секторским законима који уређују 

појединачне области од значаја за функционисање система локалне власти. С тим у 

вези, надлежности општине регулисане су чланом 190. Устава, где је прецизирано да 

се општина стара о задовољавању потреба грађана у области просвете, културе, 

здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе. Ове 

надлежности детаљније су уређене Законом о локалној самоуправи, Законом о 

основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и 

образовању, а Уставом је утврђен и основ финансирања ових надлежности из изворних 

прихода јединице локалне самоуправе  

Јединице локалне самоуправе су у области основног и предшколског 

образовања овлашћене да оснивају установе и да прате и обезбеђују услове за њихово 

функционисање. Обезбеђивање услова за фунционисање подразумева како 
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обезбеђивање просторних, кадровских и техничких услова тако и финансирање 

делатности основног и средњег образовања, предшколског образовања, у складу са 

законима који регулушу питања која се односе на финансирање области просвете 

односно образовања у општини: стручно усавршавање запослених, превоз запослених, 

превоз ученика основне и средње школе, превоз ученика на републичка такмичења , 

изградњу капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање и опремање 

школа, материјалне трошкове за спровођење инклузивног образовања, зараде 

запослених и трошкове пословања у финансирању рада делатности предшколског 

васпитања и образовања. Као једна од најзначајнијих области друштвених делатности 

са директним утицајем на привредну слику општине, образовање је у надлежности 

како Републике и Покрајине тако и локалне самоуправе и биће анализирано кроз 

преглед предшколског, основног, средњег и високог образовања. Општина Кула у 

складу са својим Статутом има надлежност оснивања установа и организација у 

области основног образовања, док у оквиру поверених послова обавља и поједине 

послове инспекцијског надзора у области просвете.  

Посматрајући друштвене делатности које су према Статуту у надлежности 

локалне самоуправе, као и надлежности поверене од стране Републике и Покрајине, у 

складу са следећом поделом ће бити извршена ситуациона анализа ових делатности на 

територији општине Кула: 

• образовање и васпитање 

• култура и традиција 

• спорт и омладина 

• здравствена заштита 

• социјална заштита 

• систем заштите и спашавања 

 
Општина Кула у оквиру своје делатности обавља послове социјалне, дечије и 

здравствене заштите у буџету издваја значајна средства за младе и то: 

Породиљски додатак за свако новорођено дете (без обзира на редослед рођења) 

издваја се 10.000,00 из општинског буџета, а сваке године се тај износ утврђује колико 

ће тачно износити у зависности од буџета. 

Субвенције за породиље без сталног запошљења добијају додатак у износу од 

5.000,00 месечно и укупно 12 месеци.  
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Награђивање ученика: Право на једнократно награђивање остварују ученици 

основних и средњих школа кој ису у протеклој школској години освојили прво, друго 

или треће место у појединачној конкуренцији, на окружном (регионалном), 

републичком или међународном такмичењу које организује Министарство просвете 

Владе Републике Србије или Секретаријат за образовање, управу и националне 

мањине Аутономне Покрајине Војводине и то: 

Окружно (регионално) такмичење:  

• Прво место, 20% од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 

месеци текуће године. 

• Друго место, 15% наведене зараде, 

• Треће место , 20% наведене зараде. 

Републичко – међународно такмичење: 

• Прво место, 30% од просечне нето зараде у општини Кула за првих 6 

месеци текуће године 

• Друго место, 25% наведене зараде, 

• Треће место, 20% наведене зараде. 

Екипе, тимови, хорови ил идруге групе такмичара који остваре резултате 

сходно поменутим правилима награђују се на посебан начин, ван услова предвиђеним 

овим правилима (укупно у школској 2012/2013 за ставке 1. и 2. било је 92 ученика а 

износ исплаћен 522.572,00 дин). 

Стипендирање студената на подручју општине Кула се врши према одредбама 

општинских органа. У школској години 2012/2013 укупно је 76 студената добило 

стипендију од 6.000,00, што би било 456.000,00 динара. Право на стипендирање 

остварују студенти који се:   

• финансирају из буџета Републике Србије 

• остварују у току студирања најмање 240 ЕСПБ  

• имају пребивалиште на територији општине Кула, најмање 6 месеци пре 

расписивања конкурса,  

• први пут уписују годину студија, 

• Остварили најмању просечну оцену студирања 9,00 (девет) у 

предходним годинама студија (збирно све године студирања). 
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Најбољим ученицима четворогодишњег школовања у средњим школама на 

територији Републике Србије, „Ђацима генерације“, локална управа додељује 

стипендије и за прву годину студија, под истим условом као и студентима који су 

остварили то право из ставке поменуте у предходном тексту горе. Сви „Ђаци 

генерације“ (и основних и средњих школа) добијају лаптоп као награду. 

Финансирање превоза ученика основних школа који живе више од 4км од 

школе (код нас 10 деце). 

Финансирање превоза у 100% износу и ученика путника у  средњим школама и 

то: треће и свако наредно дете; деца из породица корисника МОР из Центра за 

социјални рад; деци самохраних родитеља (са умрлицом); деци ромске националности  

За 10 ученика средње школе финансира се дом у пуном износу и то 5.358,00 

односно за свих десеторо деце 53.580,00 месечно. За 139 деце трећег реда рођење и 

свако наредно што укупно износи 627.866,00. 59 деце из породица која користе сталну 

МОР (материнско обезбеђење породице) исто износи: 264.222,00 дин  (сви износи су 

на месечном нивоу). 6 деце ромске националности, износи: 19.320,00дин. 58 деце из 

самохраних породица (са умрлицом једног родитеља), износи: 268.396,00дин 

Укупно имамо 35 деце у програму инклузије. У основним школама и 

предшколским установама имају бесплатан боравак и ужину у ОШ. 

Општина плаћа 10 персоналних асистената у износу по 10.000,00 динара 

месечно. Општина финансира и рад интересорне комисије (по 1.500,00 по детету за 

сталне чланове, а 1.000,00 по детету за проширени састав). 

 

4.3.1. Образовање и васпитање 

Предшколско образовање 

На територији општине Кула, предшколско образовање је организовано кроз 

рад Предшколске установе „Бамби“). Установа је основнана 1969. године има 11 

објеката  у свим насељеним местима општине Кула и брине се годишње о преко 1000 

деце узраста од 1 до 6 година. ПУ „Бамби“ финансира се из буџета општине Кула, 

Покрајинских средстава и сопствених средава (родитељски динар). 
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Табела 18. Структура предшколских установа у општини Кула и број деце  

Вртићи 
Јасле 

(1- 3 год.) 
Вртић 

(3 - 7 год.) 
Укупно 
деце 

Сунчица – Кула 28 125 153 

Килибри – Кула 28 247 275 

Маслачак – Кула / 56 56 

Бубамара – Кула / 25 25 

Шећерко – Црвенка 26 120 146 

Веверица – Црвенка / 67 67 

Чувари осмеха – Сивац 17 138 155 

Невен – Сивац / 37 37 

Цицибан - Руски Крстур 27 111 138 

Вртуљак – Крушчић / 19 19 

Рода – Липар / 20 20 

Укупно: 126 965 1091 

 

Основношколско образовање 

На територији општине Кула постоје седам основних школа:  

Основна школа 20. октобар, Сивац (630 ученика) 

Основна школа Вук Караџић, Црвенка (768 ученика) 

Основна школа Вељко Влаховић, Крушчић (140 ученика) 

Основна школа Иса Бајић, Кула (800 ученика) 

Основна школа Никола Тесла, Липар (107 ученика) 

Основна школа  Петефи бригада, Кула (774 ученика) 

Основна школа Петро Кузмјак, Руски Крстур (334 ученика)  

 

Табела 19. Структура основних школа у општини Кула и број ученика 

 
Подаци о основним школама на територији општине Кула 

 
Назив школе 

 
Место Година 

оснивања 
Број ученика web адреса 

 
 „20. октобар“ 

 

 
Сивац 

 
1971. и 1972.  
(две школске 
зграде) 

 
630 

 
www.20oktobarsivac.net 

 

 
„Вук Караџић“ 

 

 
Црвенка 

 
1981.  

 
768 

 
www.vuk-crvenka.com 

 
 

„Вељко 
Влаховић“ 

 
Крушчић 

 
1772. 

 
140 

 
www.osvvlahovickruscic.com 

 



Ревизија Стратешког плана одрживог развоја општине Кула 2014. – 2020. 

 

49 

 

 
 

„Иса Бајић“ 
 

Кула 
 

Почетак 19. 
века 

        

800 

 

 
www.isabajickula.org  

 

 
„Петефи 
бригада“ 

 

 
Кула 

 
1855/56. 

 

774 

 
www.ospetefibrigada.edu.rs 

 

 
„Петро 
Кузмјак“ 

 

 
Руски Крстур 

 
Прве школа 

1753. 

       

334 

 
www.petrokuzmjak.edu.rs 

 

 
„Никола 
Тесла“ 

 
Липар 

 
1926. 

 
107 

 
www.osnteslalipar.com 

 
 

Средњошколско образовање 

Средњошколско образовање и васпитање организовано је кроз наставу у четири 

средње школе:  

Гимназија Петро Кузмјак, Руски Крстур (241 ученик) 

Средња стручна школа, Црвенка (213 ученика) 

Економско трговинска школа, Кула (800 ученика) 

Средња машинска школа Михајло Пупин,  Кула (422 ученика) 

Први дом ученика у Руском Крстуру основан је 1943. године у склопу државне 

реалне гимназије која је радила до 1957. године када је замењује школа ученика у 

привреди која се угасила увођењем обавезне осмогодишње основне школе. Школске 

1970/71 отворено је једнио одељење Врбашке гимназије друштвено језичког смера на 

русинском језику и поново је отворен дом ученика који ради до данашњег дана. 

Године 1977. Изграђена је нова савремена школска зграда у чијем склопу је и 

савремени дом ученика који испуњава  услове за обављање делатности смештаја и 

исхране за ученике средње школе. Дом користе ученици средње школе: гимназије 

општег смера и туристичког образовног профила узраста од 15 до 19 година. Два 

ученика користе услуге дома, а похађају стучну школу. Капацитет дома је 70 места. 

Број запослених у дому је 17. Програмски задаци дома су социјално заштитна 

делатност, здравствена делатност и васпитна делатност. 
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Табела 20. Структура средњих школа у општини Кула и број ученика  

 
Подаци о средњим школама на територији општине Кула 

 
 

Назив школе 
 

 
Место 

 
Година 
оснивања 

 
Број  

ученика 

 
web адреса 

 
Гимназија „Петро Кузмјак“ 

 

 
Р. Крстур 

 
1945. 

 
241 

 
www.petrokuzmjak.edu.rs 

 
Средња стручна школа 

 

 
Црвенка 

 
1923.  

 
213 

 
www.ssscrvenka.edu.rs 

 
Економско трговинска 

школа 
 

 
Кула 

 
1960. 

 
611 

 
www.etskula.com 

 
Средња техничка школа 

„Михајло Пупин“ 

 
Кула 

 
1964. 

 
422 

 
www.stsmihajlopupin.edu.rs 

 

Високошколско образовање 

Високо образовање на територији општине Кула је организовано кроз рад 

Кулског образовног центра. У њему  се налази Београдска пословна школа (отворен 

смер: Финансије, рачуноводство и банкарство које има 24 студента. Постоји и 

могућност уписа смерова: Пословна информатика и е-бизнис, менаџмент и трговина, 

порези и царине. У њему такође функционише и  правни факултет-привредна 

академија Нови Сад  са два смера: Опште правни студијски програм и привредно 

правни студијски програм. 

 

Образовање одраслих 

Не постоји званична институција за образовање одраслих, али је у сарадњи са 

НСЗ организован програм „Друга шанса“ (образовање одраслих) у основној школи 

Петефи бригада у Кули. 

Неформално образовање 

Што се неформалног образовања тиче, на територији општине Кула 

функционишу следеће образовне установе: 

• Школа за основно музичко образовање Кула  

• Школа страних језика „Blue moon“  

• Школа енглеског језика „New english club“  

• Школа страних језика „Аnglia“  
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4.3.2 Здравствена заштита 
 

Надлежности локалне самоуправе у области здравствене заштите односе се на 

подручје остваривања јавног интереса у области очувања и унапређења здравља 

становништва, као и у односу на пословање, односно функционисање здравствених 

установа чији је оснивач локална самоуправа. Законом о јавном здрављу уређује се да 

се брига за јавно здравље остварује и на нивоу општине. Локална самоуправа као 

оснивач здравствених установа има и обавезе по основу оснивачких права и у складу 

са тим и обавезе финансирања рада здравствених установа. Као оснивач здравствене 

установе, Дома здравља општина има обавезу да у оквиру локалног буџета планира и 

обезбеди средства за изградњу и опремање здравствене установе које обухвата 

инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторије, медицинске и 

немедицинске опреме и превозних средстава , опремање у области интегрисаног 

здравственог информационог система као и обезбеђивање средстава за друге обавезе 

одређене законом и актом о оснивању. 

 

Дом здравља „Кула“ и Апотека „Кула“ 

Дом здравља „Кула“ ( у даљем тексту: ДЗ) основан је 1971. год, и данас 
располаже следећим службама: педијатар, биохемичар, као и консултатитвне службе 
интерниста, пулмолог и радиолог. 

Поред ДЗ, свако насељено место има амбуланту. Осим државних апотека у 

Сивцу, Кули, Црвенки, Липару, Крушчићу, Руском Крстуру и Црвенки,  постоје и 

приватне апотеке у Кули, Црвенки и Сивцу.  

На територији општине Кула функционишу и специјалистичке приватне ординације, 

као и одређени број удружења која за циљ имају подстицај унапређењу здравствене 

заштите или пружање неке друге врсте помоћи одређеним угроженим категоријама 

становника. Здравствена заштита становника обавља се у свим насељима. 

Дом здравља у Кули пружа услуге службе за здравствену заштиту одраслих, 

дечије служба, стоматолошке службе, медицина рада, СХМП за територију 

административне општине, специјалистичке служба са биохемијском лабораторијом и 

РТГ службом за потребе свих становника општине.  
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За становнике Црвенке здравствене услуге се односе на службе за здравствену 

заштиту одраслих, дечију службу, стоматолошку службу и патронажну службу у 

здравственој станици. Објекат физикалне медицине и рехабилитације је издвојен и 

корисници су сви становници општине. 

Грађани Сивца и Руског  Крстура здравствену заштиту становника врше у 

здравственим станицама, а грађани Нове Црвенке, Крушчића и Липара у амбулантама, 

дечија служба и стоматолошка у Сивцу је издвојена у објекту амбуланте.  

Снабдевање лековима се врши преко апотека у насељима Кула, Црвенка и 

Сивац, у осталим насељима снабдевање лековима се врши преко јединица за издавање 

готових лекова у здравственој станици у Руском Крстуру,као и у амбулантама у 

Крушчићу и Липару.Завршени су радови на јединици за издавање лекова у оквиру 

службе за здравствену заштиту одраслих у Кули.Тако ће се затворити круг од прегледа 

лекара до реализације преписане терапије што знатно убрзава процес и штеди време 

пацијента.Прешло се на електронску форму картона чиме се добија на времену које 

здравствени радници могу посветити пацијенту те се скраћује време чекања на 

преглед.  

На територији општине активно се спроводе мере за очување и унапређење 

здравља људи на нивоу примарне здравствене заштите.Оформљена је служба кућне 

неге којој је потребан још један лекар и 2 мед.сестре-техничара да би се задовољиле 

потребе становноштва за овом врстом здравствене услуге. У акцијама организованим 

од стране Дома здравља Кула у свим насељеним местима се организују превентивни 

прегледи (ТА, ШУК, ЕКГ са консултативним прегледом кардиолога и УЗ) којима је 

циљ рано откривање појединих болести. Скрининг се врши и свакодневно у службама 

за здравствену заштиту одраслих.   

 Грађани свих места у општини од 2008. године болничко лечење и део 

специјалистичких услуга могу да користе у Општој болници у Врбасу. Здравствене 

услуге пружају се и у приватним ординацијама различитих специјалности 

(интернистичке, кардиолошке, офтамолошке, гинеколошке, стоматолошке и др.). 

Снабдевање лековима се врши и преко развијене мреже приватних апотека.   

 Здравствена заштита се пружа у 15 објеката. Стање објеката варира од места до 

места. Најлошија је ситуација у објекту у коме се налазе специјалистичке амбуланте. 
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Половина објекта је затворена од стране инспекције због рапидног  пропадања тог дела 

грађевине. Евидентно је и убрзано пропадање осталих делова објекта до те мере да су 

и радници и пацијенти у реалној опасности од повређивања (унутрашњи и вањски 

зидови пуцају, зграда "тоне", попречне пукотине на бетонским гредама и стубовима, 

огољене инсталације, водоводне цеви у опасности од пуцања, отпадају блокови 

плочица, не могу се затворити врата, нагнути подови, радијатори и прозори што 

доводи до пуцања стакала. Што се тиче радова које је неопходно урадити како би се 

омогућили основни услови за рад и сигуран боравак пацијената  у другим објектима 

здравствене заштите на подручју општине Кула, потребно је:  

У погледу кадрова примећује се недостатак здравствених радника са високом и 

средњом стручном спремом. То се првенствено односи на поједине специјалисте и 

медицинске сестре. Недостатак специјалиста ће се надокнадити слањем запослених на 

специјализације. Поступак израде плана специјализација је завршен и након усвајања 

ће се реализовати етапно, у зависности од одобрења Министарства здравља и 

финансијских могућности Дома здравља. Расписан је конкурс за 3 специјализације. По 

завршетку специјалистичког стажа у општини Кула ћемо после дуго времена имати и 

специјалисту ортодонције. Одласком радника разних профила у пензију и забраном 

пријема  радника од стране министарства, те неповољним и нереалним нормативима у 

ситуацији смо да се све теже организује неометан рад служби (1 специјалиста 

офталмологије на 40 000 становника по нормативу - дуго чекање на преглед, нема 

услуге за време годишњих одмора, 17 спремачица ради у 14 објеката површине око 8 

500 м². Већина објеката ради од 07-20 часова и немогуће је одржавати задовољавајући 

ниво хигијене. У току је израда плана набавки медицинске опреме, како би се повећао 

квантитет и квалитет здравствених услуга. Све службе у Дому здравља су умрежене. 

Створена је јединствена база података о пруженим здравственим услугама и другим 

евиденцијама везаним за посету пацијента лекару. Потребно умрежавање са 

установама у окружењу. Првенствено са болницама у Сомбору и Врбасу. 

4.3.3. Социјална заштита 
 

Социјална заштита представља солидарну и хуману страну друштвеног 

организовања друштвене активности и друштвене помоћи и бриге према угроженим 

појединцима, породицама, одређеним групама грађана, а која се спроводи на свим 

нивоима, од републичког до локалног. Законом о социјалној заштити утврђена су 
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права у социјалној заштити која се реализују преко локалних самоуправа а односе се 

на једнократне помоћи (новчане и натуралне), помоћ у кући, дневни боравак, 

привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу, опрему корисника за 

смештај у установу социјалне заштите или другу породицу , помоћ у кући и друге 

услуге социјалне заштите. Надлежност локалне самоуправе у овој области 

подразумева овлашћење локалне самоуправе да  оснива центар за социјални рад, 

организује и реализује у складу са законима и другим актима утврђена права и услуге 

грађана, обезбеђивање неопходних финансијских средстава у буџету општине, 

обезбеђивање кадровског потенцијала, стварање неопходних инфраструктурних 

предуслова за простор и опрему центра за социјални рад. 

Један од најозбиљнијих социјалних проблема у општини Кула је сиромаштво, 

које је у сталном порасту. Широки слојеви становништва су осиромашени, погоршано 

је здравље становништва (статистички подаци наведених категоријама дати су у 

табелама у наставку). Демографске промене у општини огледају се у продужењу 

људског века и повећању броја старих, посебно оних изнад 80 година старости, код 

којих постоји већа или мања зависност од своје уже или шире околине. Постоји знатан 

број деце која су незаштићена, васпитно запуштена, материјално необезбеђена, 

ометена у физичком и менталном развоју, све већи број злостављане деце. Већини 

остарелих особа у стању угрожености животним околностима неопходне су услуге 

које су превасходно усмерене на организовање њиховог животног окружења 

(сродника, суседа) и на ангажовање волонтерских хуманитарних организација и 

удружења грађана. 

 

Центар за социјални рад 

Општина оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује 

њихово функционисање,  даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које 

оснивају друга правна и  физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга 

социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа 

чији је оснивач, доноси прописе о  правима у социјалној заштити и обавља послове 

државног старатеља. 

Центар за социјални рад општине Кула спада у ред најстаријих центара у 

Србији. Основан је одлуком Народног одбора општине Кула 27 . априла 1961. године. 
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Центар одлучује о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и о 

коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, АП Војводина, ја 

општина Кула. Центар обавља делатност социјалне заштите, што је организована друштвена 

делатност од јавног интереса цији је циљ пружање помоћи, оснаживање за самосталан и 

продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и спречавања настајања и 

отклањање последица социјалне искључивости. Из буџета Републике Србије финансирају се 

права и услуге  социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Република Србија и то: право 

на новчану социјалну помоћ, право на додатак за помоћ и негу другог лица и право на увећани 

додатак за помоћ и негу другог лица.  

Такође помаже при остваривању права на смештај у установу социјалне 

заштите; остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу; стара се о 

хранитељству, усвојењу, старатељству, одређивању и промени личног имена детета; 

мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права; мерама корективног 

надзора над вршењем родитељског права и многе друге послове који су од директног 

или индиректног значаја за омладину.  

Поред свих тих делатности Центар обавља послове који се тичу младих а у 

надлежности су локалне самоуправе односно финансирају се из буџета  јединице 

локалне самоуправе: саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге, 

једнократна новчана помоћ, привремени смештај у прихватилиштима, помоћ у натури 

(огрев, књиге, школски прибор, животне намернице - хлеб и млеко). 

Значајно је истаћи да је од 1. октобра 2011. године почело да ради 

Саветовалиште за брак и породицу као пројектна активност  ЦСР Кула, а финансирано 

од надлежног покрајинског секретаријата и локалне самоуправе, које свакако 

доприноси квалитетнијем раду Органа старатељства. У саветовалишту се посебно 

младима може помоћи и то тако што се разговара: о проблемима појединца , 

емоционалним тешкоћама и уопште потешкоћама у породици итд. Центар има 16 

запослених. 
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Табела 21. Малолетна лица корисници социјалне заштите 

Врста угрожености 
Број лица корисника социјалне 

заштите 

Угрожени породичном ситуацијом 62  

Са поремећајима у понашању 49 

Ментално заостали  33 

Ометени у физичком развоју  26 

Са комбинованим сметњама  7 

Остали корисници услуга социјалне заштите  1367 

Укупно 1544  

 Табела 22. Пунолетна лица корисници социјалне заштите 

Врста угрожености 
Број лица корисника социјалне 

заштите 

Лица са поремећајима у понашању 77  

Психички и физички ометена лица  192 

Материјално необезбеђена лица  2343 

Незбринута лица 5  

Остарела лица  592 

Остала одрасла и остарела лица корисници 
услуга социјалне заштие 

 308 

 

Удружење грађана са посебним потребама „Плава птица“ 

Удружење „Плава птица“ је добровољно, хуманитарно, невладино, недобитно и 

нестраначко удружење, основано за територију општине Кула. Удружење је основано 

1996. године као удружење родитеља особа са тешкоћама у менталном развоју и 

професионалаца који се баве васпитањем ове деце.  

Основни циљ Удружења је стварање услова за квалитетан живот и активност  

без дискриминације особа са тешкоћама у менталном развоју, примерен њиховим 

способностима и могућностима, подизање свести  о положају и правима, и њихова 

укљученост у све видове друштвеног живота. 

У 2011. години Удружење је у оквиру бројних услуга за кориснике створило 

локални систем подршке  који у свом саставу има Дневни центар, службу превоза, 

службу за третман и дијагностику развојних поремећаја, јединицу за становање уз 

подршку, сервис подршке у запошљавању особа са тешкоћама у развоју, „предах“ 
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смештај и прихват деце која је у фази успостављања и ради као „Предах“ и викенд 

програм.  

Удружење је у 2012 покренуло и нов сервис предах смештај. У овој услузи 

омогућен је смештај корисника од 2-15 дана док су родитељи привремено спречени да 

бриуну о детету или имају потребу да предахну од сталне бриге. С обзиром да је 

услуга нова како бисмо имали што више корисника организовали смо тзв викенд 

програме у којима смо имали сталне групе корисника. Капацитет смештаја је 6 особа, а 

осим „предаха“ обезбеђујемо и ургентни прихват деце и одраслих за потребе ЦСР 

општине Кула. Током 2012 године је било 35 смештаја у „предах“ – по жељи 

корисника. Ургентних смештаја по решењу ЦСР је било 3 (три). 

Дом за старе и пензионере Кула 

Дом за старе и пензионере Кула је социјално-здравствена установа за 

збрињавање одраслих и старих лица, основан 1988. године, а 1989. године интегрисано 

је и одељење у Руском Крстуру. Објекат у Кули има површину од 800 м2. Дом за старе 

и пензионере Кула има укупан капацитет  105 корисника у оба објекта (Кула и Руски 

Крстур).  У Кули 75 корисника услуга и 44 запослених. Дом за старе и пензионере 

своју делатност реализује кроз облике институционалне и ванинституционалне 

заштите путем: 

1. институционалне заштите – смештајем корисника у Дому за старе и 

пензионере у објектима у Кули и Руском Крстуру; 

2. отворене заштите – клубови; 

3. отворене заштите – служба за помоћ и негу у кући. 

 Дом корисницима обезбеђује становање и задовољавање   основних животних 

потреба  (исхрану,  одевање, хигијену, услове за културно – забавне, рекреативне, 

радно – окупационе и друге активности) у складу са њиховим потребама  и најбољим 

интересом,  као и  здравствену заштиту и негу у складу са законом којим се уређује 

здравствена заштита . 

Дом организује и реализује и отворене облике социјалне заштите за лица која не 

желе да буду смештени у установу, а сами не могу потпуно да се брину о себи него им 

је потребан одређени облик  помоћи, подршке у њима блиском  окружењу кроз 

организовање: помоћи у кући,  помоћи у дневном збрињавању  путем организовања 

разних  клубова  у својим објектима или другим местима у сарадњи са хуманитарним 

невладиним организацијама, месним заједницама, локалном самоуправом и 
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покрајином ради задовољавања њихових свакодневних животних потреба  кроз 

дружења, социјалну интеграцију, рехабилитацију и друго. 

 

4.3.4. Култура 
 

Јединица локалне самоуправе као ниво власти, према члану 4. Закона о култури, 

стара се о задовољавању потреба грађана у култури на својој територији и уређује 

поједина питања од интереса за грађане, као и начин њиховог остваривања у оквиру 

права и обавеза утврђених Уставом и Законом. Општина у оквиру послова из изворног 

делокруга преко својих органа оснива установе и организације у области културе, 

врши финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката и текућих 

расхода и издатака установе. Општина организује вршење послова у вези са заштитом 

културних добара од значаја за општину, подстиче развој културног и уметничког 

стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката у области културе од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и 

библиотека и других установа културе чији је оснивач.  

Општина Кула је средина која се може похвалити развијеном естетском 

културном (културно-уметничко стваралаштво) у разноврсним областима као што су: 

сценске делатности, музичко и фолклорно стваралаштво, ликовно и књижевно 

стваралаштво итд. Јединствено стваралаштво мултинационалне културе се одвија у 

организацијама културе (установе и удружења) које раде у свим местима наше 

општине. Изузетни успеси који се остварују у области културно-уметничког 

аматеризма сврставају нашу општину у републички врх. 

Наша општина је домаћин већег броја значајних манифестација у култури од 

општинског до републичког значаја, на којима се као особеном сајму културе 

презентују достигнућа у области стваралаштва. 

У последњих двадесет година је повећан број организација и секција из области 

културно-уметничког стваралаштва, што је последица веће заинтересованости грађана 

за учешће у токовима културе, затим у већем обиму неговања националних култура и 

због замирања културних активности у школама. Народна библиотека у Кули са 

огранцима у свим местима је најзначајнија установа културе у нашој општини. 

Област културе у општини Кула карактеришу бројне особености. 

Специфичност општине се огледа у релативно развијеним привредним (нарочито 
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раније) животом и развијеним друштвеним животом, који привредни развој не прати 

већ дужи период уназад. Стагнација и урушавање привредног живота има негативне 

последице на сектор друштвеног живота.  

Култура је одувек у општини Кула важила за значајан и успешан сегмент 

друштвеног живота. Захваљујући дубоко укорењеној традицији у области културе која 

сеже у крај 19. и почетак 20. века, у периоду после другог светског рата дошло је до 

развоја области културе, те у задњих неколико деценија област културе досегла по 

обиму и квалитету републички врх.  

У свим насељеним местима постоје организације у области културе. Тако, на 

оштинском нивоу имамо Народну библиотеку са огранцима у свим местима и 

Културно-просветну заједницу. У Кули делују Културни центар са ликовном 

галеријом, МКЦ „Непкер“, КУД „Иван Сењук“, КУД „Србија“, РКУД „Габријел 

Костељник“, клуб „Стазе“, ДГ „Марко Миљанов“, КУД „Дурмитор“, Српска ратарска 

читаоница, Задужбина и музеолошка збирка „Дом српске части“. У Црвенки имамо 

Дом културе, Клуб „Крчевине“ и КУД „Јожеф Атила“. У Сивцу: Дом културе и МКПД 

„Сентелеки Корнел“. У Руском Крстуру: Дом културе и РНТ „Ђађа“. У Крушчићу 

КУД „Крушчић“ и КУД „ Кошут Лајош“, и у Липару КУД „Липар“. 

Најзначајнија установа у области културе Народна библиотека, пошто је 

реконструисана зграда библиотеке изгорела, је привремено смештена у неусловне 

просторије бившег Дома пионира. Број књига по становнику је 1,9 што по актуелности 

и тражњи неодговара потребним стандардима. 

Културни центар у Кули и Домови културе у Црвенки, Сивцу и Руском Крстуру 

имају решене просторне услове, такође и већи број КУД-ова, док КУД „Иван Сењук“ 

из Куле ради у неусловном простору, а КУД „Дурмитор“ и КУД „Србија“ из Куле 

немају решен простор за рад као остала КУД-ва. Стање објеката у култури је врло 

шаролико, а готово да нема објекта у који више или мање не би требало улагати. 

Најизразитији проблеми су у библиотеци (Кула и Црвенка), затим у КУД „Крушчић“ и 

КУД „Липар“ и  КУД “Иван Сењук“ у Кули. 

У области културе у радном односу је 40 радника. У библиотеци је запослено 14 

радника, од чега 11 библиотечких радника. Остали радници су запослени у установама 

културе и КУД-овима. Карактеристичан је недостатак стручних радника у 

библиотекарству, затим за сценске делатности, музичко и играчко стваралаштво. 

 У организацијама културе, у разноврсни секцијама ангажовано је око 2500 
аматера, међу којима је преко 70% деце и омладине. 
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Рад секција се одвија у следећим областима стваралаштва: рецитовање, 

позориште, певање-хорови, групе певача, солисти, музицирање (свирање) - оркестри и 

традиционални инструменти, играње-фолклор (кореографије, изворно и обичаји) и 

савремени плес; књижевна и ликовна делатност, те неговање традиције - умотворине, 

ручни рад, стара јела и слично. 

Приказивачка биоскопска делатност је заступљена у Културном центру у Кули, 

и у Домовима културе у Црвенки, Сивцу и Руском Крстуру. 

Општина Кула је карактеристична и по томе да у њој живе, поред већинског 

српског народа, Русини, Црногорци, Мађари, Украјинци и други. Већина је у области 

културе ангажована у својим организацијама културе. Управо та вишенационалност 

(мултетичност) је условила мултикултуралност, што је посебан квалитет у области 

културе  овог подручја. 

За општину Кула је карактеристично да има бројне и разноврсне културно-

уметничке манифестације које имају вишедеценијску традицију и по којима је наша 

општина препознатљива. Током године се организује близу тридесет манифестација у 

местима наше општине месног до републичког нивоа у свим областима стваралаштва. 

Поред тога, појединци, ансамбли и групе из наше општине учествују на још 25 

такмичарских манифестација у другим срединама. Најзначајније манифестације су: 

Републички фестивал аматерских позоришта Србије, музичка манифестација „Јесен 

стиже дуњо моја“ (Дани Исидора Бајића), културно-пропагандна акција „Месец 

књиге“, покрајински позоришни фестивали - омладински и мале позотишне форме, 

фестивал Културе „Црвена ружа“, „Костењникова јесен“, фестивал песника за децу 

„Булка“ „Ивањско цвеће“, „Фамус“, позоришни меморијал “Петра Ризнића Ђађе“. 

Такмичарске манифестације имају своја исходишта на општинским смотрама, а потом 

најуспешнији учествују на регионалним војвођанским и републичким смотрама и 

фестивалима. 

Поред традиционалних културно-уметничких манифестација на територији 

општине се организује велики број позоришних представа, музичких концерата, 

ликовних изложби, књижевних сусрета и слично. Поштујући принцип равномерног и 

равноправног развоја културе културно-уметничке манифестације су распоређене по 

свим насељеним местима општине. 

Познато је да област кутуре не може бити успешна без одговарајуће 

материјалне подршке локалне самоуправе. Број комерцијалних програма је мали, због 

слабе платежне снаге становништва. Тренутни однос локалне самоуправе према 
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култури, на дужи рок, неће омогућити ни одржање постојећих програмских садржаја, а 

камоли даљи развој културе. Постоје тешкоће у набавци опреме за рад, нарочито 

народних ношњи, као и књига за библиотеку. 

Резултати које смо до сада постизали на естетском (културном) нивоу, а такође 

на васпитном и социјалном плану, су основни и суштински разлог зашто је неопходно 

сачувати достигнути ниво културно-уметничког стваралаштва. 

Развијеној мрежи организација у области културе у оштини (Народна 

библиотека у Кули са огранцима у свим местима, установе у Кули, црвенки, Сивцу и 

Руском Крстуру, културно-уметничка друштва и Културно-просветна заједница 

општине Кула), неопходно је омогућити даљи развој како би се остварио основни циљ- 

задовољавање културних потреба свих грађана општине Кула. 

Карактеристика модела организованости области културе у општини, а што је 

последица специфичности наше општине (велика места, економска развијеност, 

мултиетичност итд.), је децентрализовани модел, који се у пракси показао 

сврсисходним, а што је изнедрило резултате у културно-уметничком стваралаштву 

који су у врху Републике. 

Подршку култури треба базирати на принципима равномерног и равноправног 

развоја свих облика стваралаштва, у свим местима општине у складу са са просторним, 

материјалним и кадровским могућностима. При томе треба посебно водити рачуна о 

мултиетичности, подстицати мултикултуралнот, а то значи стварати услове за развој 

стваралаштва како припадника српске културе тако и културе националних мањина 

које живе у нашој општини (Мађари, Русини, Црногорци, Украјинци...). 

Неопходно је улагати у постојеће објекте културе, у свим местима наше 

општине како би се сачували од пропадања (Народна библиотека у Кули и у Црвенки, 

КУД „Крушчић“ у Крушчићу, КУД „Липар“ у Липару, КУД „Иван Сењук“ у Кули. 

Како би се што више грађана (деце и одраслих) укључило у рад секција у 

области културе (сценске, музичке, играчке, певачке, ликовне, књижевне...), такође и 

као конзументи програма неопходно је омогућити адекватну материјалну основу, као 

могућност за реализацију програма. Програме треба да реализује стручна и 

компетентна лица која су радом и резултатима гарант афирмације културе у нашој 

општини. Организације у култури морају бити технички опремљене (компјутери, 

интернет, расвета, озвучење, књиге итд.) како би одговориле савременим захтевима на 

квалитетан начин. 
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Треба наставити са промоцијом истинских културних и уметничких вредности 

путем културно-уметничких манифестација као што су Републички фестивал 

аматерских позоришта Србије, музичка манифестација „Јесен стиже дуњо моја“ (Дани 

Исидора Бајића), културно- пропагандна акција „Месец књиге“, „Црвена ружа“, 

„Костељникова јесен“, Меморијал „П.Р. Ђађе“, књижевна манифестација за децу 

„Булка“, „Ивањско цвеће“, „Фамус“ и друге манифестације у свим местима оштине. 

Деца су свакако најважнија циљна група свих наших секција, те стога треба 

омогућити окупљање што већег броја деце у разноврсним облицима стваралаштва 

(традиционалним и савременим). Поред културног ефекта, значајни су васпитни и 

социјални ефекти рада са децом. Сарадња са школама у том смислу је неопходна. 

Запостављену издавачку делатност је потребно оживети. 

У складу са опредељењем чувања традиција у култури, поред музичке, играчке 

и певачке делатности треба обратити више пажње на традиционалну исхрану, старе 

занате и здрав начин живота, као саставне делове културе живљења. 

Суштински задатак је у задовољавању потреба становништва у култури 

(стваралачке и потрошачке). Треба очувати завидни ниво културе грађана општине и 

по могућности проширити га. Само образован и културан грађанин може разумети 

значај свог ангажовања у укупном животу средине. 

 

Табела 23. Културно-уметничка друштва и удружења 

Делатност културно-уметничког рада Назив  

Музичке, фолклорне, играчке, певачке, драмске, 
рецитаторксе, ликовне активности. Библиотека 

КУД „Иван Сењук“  Кула  

Драмска, рецитаторска, фолклорна секција КУД „Крушчић“ Крушчић 

Културно-уметничко друштво КУД „Србија“ Кула  

Фолклорно, драмско, музичко КУД „Сивац“ Сивац   

Установа за очување, унапређење и развој културне 
посебности и очувања националног идентитета Русина 

КУД „Руски Крстур“ Руски 
Крстур  

Певање и свирање уз гусле 
КУД Гуслара „Марко Миљанов“ 

 



Ревизија Стратешког плана одрживог развоја општине Кула 2014. – 2020. 

 

63 

 

Библиотека Народна библиотека Кула 

Организација културно-уметничких манифестација– 
сценске,музичке, фолклорне, књижевне, ликовне... 

Културно просветна заједница 
општине Кула 

Мађарски културни центар МКЦ „Непкер“  Кула 

Дом културе Дом културе Црвенка  

 Културни центар Кула 

Фолклорне активности КУД Липар, Липар  

Културне активности  Културни мозаик Црвенка  

 

Локалне манифестације културе 

Општина Кула може се похвалити изузетним богатством култирним 

манифестацијама које током целе године привлаче пажњу локалног становништва као 

и бројних гостију. Културне манифестација, као и субјекти културе (институције, 

установе, друштва и др.) основ су одрживог развоја локалне заједнице, како развоја 

туризма, тако и унапређења квалитета живота локалног становништва. Субјекти 

културе често су апликанти, али партнери локалној самоуправи и других локалним 

субјектима при конкурисања код бројних донатора. 

Списак културно-уметничких манифестација, од општинског до републичког 

износи преко 50 манифестација а на њима учествују појединци, групе и ансамбли из 

наше општине. 

Општинске Смотре у свим областима стваралаштва у култури је прва и 

најзначајнија степеница, после које следе зонске, покрајинске и републичке 

манифестације. Све манифестације у култури се одржавају више деценија. 
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Табела 24. Најзначајније манифестације (које се одржавају у нашој општини) 

 
Најзначајније културне манифестације у општини Кула 

 
 
Републички фестивал аматерских позоришта Србије 

 
Кула 

 
Музичка манифестација "Јесен стиже дуњо моја" 
 (Дани Исидора Бајића Исе) 

 
Кула 

 
Војвођански омладински позоришни фестивал 

 
Кула 

 
Војвођански фестивал малих сцена (ВОФЕМС) 

 
Крушчић 

 
Културно-пропагандна акција "Месец књиге" 

У свим местима 
општине Кула 

 
Зонска смотра дечјих позоришта 

 
Црвенка 

 
Зонска смотра позоришта 

 
Кула 

 
Зонска смотра музичког и фолклорног стваралаштва деце 

 
Кула 

 
Зонска смотра музичког и фолклорног стваралаштва 

 
Црвенка 

 
Зонска смотра ликовних стваралаца 

 
Кула 

 
Традиционална манифестација војвођанских Срба-„Ивањско цвеће“ 

 
Сивац 

 
Фестивал акустичне музике (Фамус)  

 
Сивац 

 

4.3.5. Спорт и омладина 
 

Када је реч о спорту, општинска управа у надележности има да прати потребе и 

стара се о задовољењу потреба грађана у области спорта на подручју општине Кула, да 

учествује у стварању услова за бављење спортом уз подршку у изградњи и одржавању 

спортских објеката и суфинансирање активности спортских организација, реализације 

програма школског и рекреативног спорта, као и организовања  манифестација од 

значаја за општину Кула.  

Спортски објекти и субјекти у спорту 

Спорт у општни Кула разврстава се у три групе: врхунски спорт (подразумева 

све спортске активности које се спроводе у оквиру једне спортске гране, а чија се 

такмичења одржавају до националних нивоа), школски спорт и рекреативни спорт 
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(спорт за све). У сва три вида потребна су константна улагања, да не би долазило до 

осцилација и падова у такмичарским резулатима, од школског до врхунског спорта. 

Улагања су потребна у опрему и спортске реквизите и у спортске објекте (одржавање и 

реновирање). Основни услов за спровођење активности из области спорта јесте 

постојање довољног броја спортских објеката, а осим тога спортски објекти морају да 

задовољавају прописане услове (техничке и санитарне), како би се у њима могле 

обављати спортске активности.  

Обезбеђивање ових услова захтева велика материјална средства, која не могу да 

обезбеде сами клубови. Спортски објекти су изграђени у свим насељима општине 

Кула. Фискултурне дворане изграђене у оквиру школа користе се и за рекреацију 

грађанства и за тренинге спортских клубова. Ове сале подједнако користе и аматерски 

и професионални клубови. Већи број клубова су аматерски, а мањи део су 

професионални и користе објекте спортских друштава. Професионални клубови 

немају своје спортске објекте. У Кули су изграђена три фудбалска стадиона, три 

школске спортске дворане, шест отворених спортских игралишта унутар школских 

комплекса, отворени базен- који је тренутно ван употребе и питање је да ли ће икада 

бити поново у функцији, изграђени су и спортски терени ("терени за баскет" у 

деловима стамбених зона по блоковима).  Изграђена су и два „Мини Пич“ терена . 

Црвенка има изграђен Спортски центар који је вишенаменски и користе га ученици, 

професионални и аматерски клубови и грађани.  

У склопу Спортског центра налазе се фудбалски терени са атлетском стазом, 

залетишта за скок у даљ, скок у вис и бацалишта за куглу и кладиво, школска 

фискултурна дворана и два школска отворена спортска терена,  отворени рекреативни 

базен, стаза за трчање и рекреативни терен у стамбеној зони. Сивац има изграђен 

фудбалски стадион и два отворена спортска терена, две школске фискултурне дворане 

и два отворена спортска терена у склопу школа. Руски Крстур, Крушчић и Липар имају 

изграђене фудбалске терене. У Руском Крстуру је у изградњи спортско–школска хала, 

а средства су обезбеђена из Фонда за капитална улагања Војводине. Уопштен је став, 

да највећи број објеката захтева темељну реконструкцију и већа улагања у одржавање. 

Објекти на које би требало обратити пажњу и средства:  

- Атлетски стадион 

- Изградња спортске хале у Сивцу 

- Адаптација и реновирање школско - спортске хале у О.Ш. Петефи бригаде Кула 
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- Изградња Дома за борилачке спортове у Кули на месту старе хале Карате клуба 

Хајдук Кула која је изгорела пре 10-ак година 

- Школске сале реновирати (Липар, Крушчић, Сивац) 

- Реновирање спортске хале у Црвенки 

- Реконструкција базена у Кули, или изградња новог 

Овде је веома значајно споменути и спортске манифестацији у општини, које 

представљају озбиљан ресурс како за правилан развој локалног становништва, тако и 

за промоцију општине, али и у сврху развоја туризма. У протеклих неколико година 

општина Кула у сарадњи са спортским клубовима, месним заједницама и удуржењима 

подржава одржавање различитх спортско-рекреативних манифестација. По масовности 

учесника али и гледалаца истичу се: 

Трка пријатељства – тадиционална улична трка на 6 км која се одржава од 

2009. године. На њој учествују деца основношколског узраста у посебној трци, а на 

главној трци профеционалци и рекреативниц из Србије и иностранства. Просечан број 

учесника годишње је око 450. 

Летњи спортски турнири – у скоро свим насељеним местима постоји 

традиција одржавања летњих турнира у малом фудбалу, на којима учествују екипе из 

општине али и суседних градова. Поред тога постоји и традиционална спортска 

манифестација „Спортско лето“ у оквиру које се организују и турнири у одбојци на 

песку. У Кули се организује и турнир у баскету 3 на 3. Све те манифестације привлаче 

релаитвно велики број посетилаца и подстичу младе на бављење спортом у време 

летњих распуста. 

Триатлон на Mалом Стапару – манифестација под називом “Tri or die” 

одражава се на излетишту Мали Стапар надомак Сивца. Реч је о „мини триатлону“ а 

поред тога се организује и триатлон штафета, где се такмиче екипе стастављене од оба 

пола. 

            Маратон 100 Кула – полумаратонска и маратонска трка, која се први пут 

одржала 2014, са тенденцијом да у наредним годинама прерасте у организованију и 

озбиљнију уличну трку која ће привући већи број рекреативних маратонаца. 
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4.3.6. Лов и риболов 

У општини Кула настањене су бројне врсте дивљачи: срндаћи, зечеви, фазанска 

дивљач, афрички голуб, дивље патке, дивље гуске, јаребице, дивљи голубови, лисице, 

сове, орлови, соколови, јастребови, роде, галебови, чапље. У већини места с обзиром 

на богатство воде присутан је привредни и спортски риболов. Воде су богате шараном, 

штуком, амуром, сомом, басом и смуђом. 

Регистрована удружења риболоваца на територији општине Кула су: 

• У.С.Р. "Караш" Крушчић 

• У.С.Р. "Хајдук-Шаран" Кула 

• К.С.Р. "Смуђ 1955" Црвенка 

• ОСР "Смуђ" Црвенка 

• У.С.Р. "Амур" Кула 

• У.С.Р. "Шаран" Сивац 

Ловачки Савез Србије препознаје два ловачка друштва у општини Кула, које 

појединачно формирају секције, а то су: Ловачко друштво "Јаребица" Кула и Ловачко 

друштво "Фазан" Сивац 

4.3.7. Систем заштите и спашавања 

Систем заштите и спашавања у знатној мери се ослања на рад и 

одлуке Штаба за ванредне ситуације општине Кула.  Штаб за управљање и 

предузимање мера у случају елеменарних и других већих непогода на територији 

општине се образује за заштиту грађана и материјалних добара на територији општине 

Кула у ситуацијама насталим елементарним и другим већим непогодама. У заштити од 

непогода, општина, путем својих органа и управе, у складу са законом: уређује 

организовање и спровођење заштите од непогода, обезбеђује и усклађује учешће 

грађана, правних лица, органа и Општинске управе у заштити од непогода, израђује и 

доноси План заштите од непогода, организује и спроводи мобилизацију грађана, 

правних лица, радних јединица и Општинске управе ради спровођења мера за заштиту 

од непогода, прописује мере за заштиту од непогода у области урбанизма, просторног 

планирања, становања, коришћења вода, саобраћаја, и у другим областима. 

На територији општине Кула успостављена је Полицијска Станица Кула, која 

спада у надлежност ПУ Сомбор, која покрива подручје Апатина, Оџака, Сомбора и 
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Куле. Полицијска станица Кула надлежна је за интервенције на територији општине 

Кула а има по потреби интервенише.  

Заштита од пожара и отклаљање последица других елементарних непогода 

поверена је и  Ватрогасно спасилачкој служби Кула која чини саставни део МУП 

Републике Србије – сектора за ванредне ситуације. Ова служба покрива територију 

насеља Кула и Липар, док су у осталим насељеним местима на територији успоставена 

добровољна ватрогасна друштва (Сивац, Крушчић, Црвенка). 

4.3.8. СВОТ анализа области Друштвене делатности 

Снаге Слабости 

� Основне школе у свим насељеним 
местима 

� Добра мрежа школа и установа 
� Васпитно-образовни рад у вртићима и 
школама се одвија на на три језика 
:српском, мађарском и русинском  

� Велики избор занимања тј. профила 
� Традиција и успешност Школе за 
основно Музичко образовање. 

� Вртићи у свим насељеним местима без 
листе чекања 

� Дом ученика у Крстуру 
� Постојање истурених одељења 
одређених високошколских 
институција 

� Стипендирање судената са високим 
просеком (преко 9) као и награђивање 
ђака генерација у свим ОШ и СШ 

� Регресирање путних трошкова за ђаке 
који похађају школу у општини Кула 

� Регресирање путних трошкова 
студентима из општине Кула који 
студирају на терет буџета 

� Финансијска подршка деци угрожених 
категорија, 3, 4 дете, ромску децу и 
децу самохраних родитеља 

� Основно образовање одраслих – виска 
заинтересованост и проценат 
успешности завршетка школовања 

� Школски полицајци и видео надзор у 
школама 

� Успешан рад интерресорне комисије 
(персоналних и педагошких 
асистената) са децом са посебним 
потребама 

� Неусклађеност жеља ђака и родитеља, 
школских програма и потреба 
тржишта рада 

� Лоше решено питање исхране у 
школама  

� Лоша сарадња привреде спорта и 
школа  

� Лоше стање постојећих фискултурних 
сала у школама 

� Економска школа нема фискултурну 
салу 

� Застарео и неефикасан систем грејања 
у предшколским и школским 
установама 

� Недовољна мотивисаност запсолених 
� Недостатак превентивних програма  
� Проблем наставе ОШ и вртићу у 
Руском Крстуру (настава само на 
русинском језику) 

� Незаинтересованост младих за 
школовање у области пољопривреде 

� Застарала школска средства и опрема у 
основним и  средњим школама 

� Трошкови путовања за ђаке ван 
општине Кула нису покривени 

� Удаљеност школске радионице од 
школске зграде у Техничкој школи 

� Непостојање Дома ученика у Кули 
� Недовољно ефикасан међумесни јавни 
саобраћај 

� Ученици нису адекватно тестирани и 
саветовани приликом избора каријере 
– наставка школовања 

� Незаинтересованост младих за 
заједничко деловање и ваннаставне 
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� Удружење „Плава птица“ 
� Постојање КЗМ 
� Мултикултурална средина 
� Постојање образовних институција у 
области средњошколског и 
високошколског (приватни факултет) 
образовања 

� ЛАП за младе 
� Разрађен систем стипендирања 
ученика и студената 

� Награђивање најуспешнијих ђака-
студената 

� Суфинансирање превоза ђака  
� Постојање адекватне установе за 
образовање и негу младих са 
инвалидитетом 

� Волонтерски центар на Малом 
Стапару 

� Развијен систем приватних школа 
страних језика 

� Велика бројност спортских клубова   
� Талентовани спортисти 
� Велики број мотивисаних спортских 
радника  

� Организација традиционалних 
аматерских турнира 

� Спортска манифестација: „Трка 
пријатељства“ 

� Спортска манифестација: „Маратон 
100 Кула“ 

� Спортска манифестација: „Триатлон на 
Малом Стапару“ 

� Камп „Видре“ 
� Висок углед организација у области 
културе (установе и удружења) 

� Развијена мрежа аматерских 
организација у области културе  

� Велики број културних манифестација, 
такмичарског и меморијалног 
карактера, 

� Преко 2500 аматера у секцијама 
организација у култури, 

� Разноврсност културно-уметничког 
деловања  

� Истакнути појединци у области 
културе 

� Народна библиотека има огранке у 
Кули, Црвенки, Сивцу, Крушчићу, 
Руском Крстуру и Липару 

� Спемност професионалних радника да 

активности, волонтеризам 
� Мали број званично регистрованих 
удружења младих  

� Непостојање стручних истраживања о 
потребама младих 

� Недостатак простора и потребне 
инфраструктуре за окупљање младих 

� Неусклађеност образовног система са 
захтевима тржишта 

� Недовољан број ученичких домова 
� Низак степен учешћа младих (активног 
или пасивног) у културним догађајима 
на територији општине Кула 

� Ограничене могућности за 
преквалификацију и неформално 
усавршавање 

� Непостојање стратегије развоја и 
финансирање спорта на нивоу 
општине 

� Лоша сарадња привреде и спорта   
� Застарелост и лоше стање 
инфраструктуре за бављење спортом и 
рекреацијом 

� Недостатак јасних критеријума за 
финансирање спортских клубова 

� Недовољно развијен школски спорт 
� Непостојање спортских стипендија  
� Спортски клубови не могу самостално 
финансирати своје активности 

� Мали број  спортских манифестација у 
општини националног или 
регионалног карактера 

� Недовољна промоција рекреативног 
спорта у циљу омасовљења броја 
спортиста и побољшања здравственог 
стања грађана 

� Неискоришћена инфраструктура 
(стадион ФК Хајдук Кула, аутодром – 
картинг стаза, базен у Кули, 
планинарски дом, „Пионирски дом“, 
„Родићево“ језеро) 

� Недовољно развијен систем 
награђивања добрих спортских 
резултатапостоји једнократна награда 
за освајаче медаља на државним 
првенствима и шире 

� Недовољна сарадња између школа, 
библиотека, организација у култури 
(установе и културно-уметничка 
друштва) и локалне самоуправе, 
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утичу на развој и унапређење културе 
у нашој средини 

� Специјалистички центри 
� Изразито развијен програм 
хранитељства 

� Информатичка повезаност 
(електронски картони) 

� Добро развијена здравствена едукација 
запослених  

� Оформљена Кућна нега 
� Подршка локалне самоуправе 

(подршка услугама и материјална 
давања) 

� Превентивни прегледи на терену 
� Аматерске организације, НВО, 
Волонтери (Плава птица, Каритас, 
Црвени Крст, удружења дијабетичара, 
глувонемих итд) 

� Одбор за социјалну заштиту 
� Субвенције за запошљавање  
� Покривеност свих насељених места са 
апотекама и јединицама за издавање 
лекова 

� Постојање заштитника права 
пацијената 

� Успешан рад Дома за старе и 
пензионере 

� Објекат заштићеног становања за ОСИ 
и прихватна станица за децу и жртве 
насиља 

� Дневни боравак за ОСИ 
� Деловање Интерресорне комисије  
� Саветовалиште за брак и породицу 
� Служба за помоћ у кући при Дому за 
старе и пензионере (без Липара и 
Крушчића) 

� Одељење за друштевене делатности 
ОУ 

� Служба опште медицине у свим 
насељеним местима 

� Превентиван рад са децом 
� Велико ангажовање Агенције за развој 
у раду са НВО 

� Формирано туристичко удружење 
„Руски Крстур“ чији су оснивачи 
седам удружења 

� Савремен услужни центар 
� Започето микрофилмовање архиве 
� Скупштинска сала опремљена 
системом електронског гласања 

� Лоше стање објеката библиотеке, КУД 
„Крушчић“ из Крушчића, КУД 
„Липар“ из Липара и КУД „Иван 
Сењук“ из Куле. 

� Недовољан број квалитетних програма 
за децу и омладину, 

� Тешкоће у ангажовању стручњака за 
рад секција, 

� Тешкоће у набавци опреме за рад и 
књига за библиотеку, 

� Библиотека у Кули нема адекватан 
простор за рад 

� Неспремност за праћење нових 
трендова 

� Не постоји музеј 
� Не постоји биоскоп 
� Недовољан број стручних кадрова 
� Делимично развијена приватна пракса 
� Лоше стање објеката амбуланти у 
насељеним  

� Недостатак возила у хитној помоћи 
местима, и застарела опрема, за 
патронажну службу и центар за 
социјални рад 

� Неадекватан прилаз за лица са  
инвалидитетом у здравственим и 
социјалним установама 

� Насеље Липар нема стоматолошку 
службу 

� Неповезаност Центра за социјални рад 
и Завода за запошљавање 

� Непостојање обезбеђења у Центру за 
социјални рад 

� Недостатак лица које би се бавило 
саветовањем у обасти превенције 
болести зависности 

� Велики број  особа (пре свега младих) 
са болестима зависности 

� Немотивисаност кадрова  
� Неинформисаност породице о правима 
и могућностима за остваривања права 

� Недостатак три основна механизма 
заштите (СОС телефон, мобилни тим 
за превенцију насиља, Прихватна 
станица) 

� Неадекватна база података о ОСИ  
� Сиромаштво ОСИ  
� Неадекватна сарадња установа са 
медијима на локалном нивоу 

� Недовољно развијена свест околине о 
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ОСИ 
� Недовољно опремљен центар за 
физикалну терапију у Црвенки. 

� Не постоји адекватан простор за рад 
Дома здравља у Кули.   

� Недовољна координација између 
институција (школе, СУП, општина, 
суд, тужилаштво, Центар за социјални 
рад, Дом здравља, НВО  

� Недостатак сервиса (патронажна 
служба, достава хране, геронто-
домаћица, клуб за старе, Прихватне 
станице, дневни центар) 

� Слаба заинтересованост за 
волонтеризам  

� Незаинтересованост за оснивање 
удружења жена 

� Недовољно подигнута свест грађана о 
раду и значају НВО 

� Неприпремљеност за европске 
фондове 

� Недовољан простор за архиву локалне 
самоуправе 

� Нису нормирана радна места и 
послови у општинској управи 

� Не постоји ГИС 
� Недовољна информатичка писменост 
запослених 

� Недовољно едукована радна снага за 
обављање административних послова 

� Не постоји опрема за симултано 
превођење у сали СО 

Шансе Претње 

� Информациони систем  
� Промена законске регулативе која би 
се поштовала 

� Развој интернет инфраструктуре 
� Могућност конкурисања ка домаћим и 
иностраним фондовима 

� Млади који настављају школовање на 
Универзитетима у Новом Саду и 
Београду 

� Различити конкурски и расположива 
донаторска средства на међународном, 
националном, покрајинском нивоу  

� Партнерсво са институцијама и другим 
КЗМ из региона као и са невладиним 
организацијама 

� Могућност остварења волонтерских 

� Одлазак младих и  високообразованих 
кадрова из локалне средине 

� Лоша информисаност  
� Неадекватно коришћење слободног 
времена  

� Неадекватна законска регулатива  
� Утицај медија  
� Незаинтересованост институција 
� Велики број незапослених младих  
� Појачанао присуство разних облика 
зависности међу младима 

� Негативан утицај медија (таблоиди, тв 
емисије)  

� Лака доступност опојних средстава 
� Неповољне демографске промене 
� Незаинтересованост донатора и 
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акција без финансијских средстава 
Регионална и прекогранична сарадња у 
области спорта 

� Развој школског спорта на бази новог 
Закона о спорту  

� Заинтересованост свих старосних 
група и оба пола за рекреативни спорт 

� Умрежавање свих Центара за 
социјални рад на нивуо Републике 
Србије 

� Тренд развоја приватне праксе у 
здравству 

� Реализација пројеката (саветовалиште, 
тим за превенцију насиља у породици) 

� Националне стратегије развоја 
социјалне заштите, ССС, стратегија за 
старе 

� Оснивање нових омладинских 
организација 

� Позитивна искуства других општина  
 

 

спонзора за улагање у спортске 
клубове 

� Неразвијеност привреде 
� Неадекватна законска регулатива  
� Спорост спровођења реформи у 
здравству   

� Лош економски положај породице и 
друштва уопште 

� Предрасуде средине, поремећен 
систем вредности 

� Компликованост процедура за 
остваривање права старих лица  
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4.4. Заштита животне средине 

Убрзани процеси индустријализације, привредни и технолошки развој, све већи 

број становника и повећање различитости и обима њихових потреба, несумњиво су 

имале и неке негативне последице како на друштво, тако и на животну средину. 

Најдраматичнији и најдинамичнији негативни утицаји су се, без сумње, одразили на 

животну средину и природне ресурсе. Упоредо са све већим проблемима у овој 

области почела се развијати свест и потреба за заштитом животне средине и одрживим 

управљањем истом. Управо из тих разлога питање заштите животне средине добија 

значајно место у стратешком планирању, како на националном нивоу тако и на нивоу 

локалних самоуправа. Због тога, један од основних постулата еколошки свесног и 

одговорног понашања гласи: “Мисли глобално, делуј локално”. Појам "животна 

средина" се односи на скуп природних и створених вредности чији сложени међусобни 

односи чине окружење, односно простор и услове за живот, док појам "заштите 

животне средине" обухвата све активности које су подобне за спречавање утицаја који 

могу оштетити животну средину, потпуно уклањање већ насталих штета или њихово 

ублажавање на прихватљиву меру. Такође, заштита животне средине подразумева и: 

• свеукупно очување високог квалитета животне средине 

• очување природних екосистема 

• рационално коришћење природних ресурса и енергије 

Појам "одрживог развоја" је нераскидиво везан са концептом заштите животне 

средине. Појам одрживог развоја је дефинисан као интегрални економски, 

технолошки, социјални и културни развој усклађен са потребама заштите и 

унапређивања животне средине и који омогућава садашњим и будућим генерацијама 

задовољење њихових потреба и побољшање квалитета живота. Одрживи развој је 

постављен пред сваку јединицу локалне самоуправе у Републици Србији и управо се 

стратешким планирањем тај циљ и постиже. Одрживи развој мора бити доминантна 

одредница у свим стратешким плановима развоја. 

Систем управљања животном средином, који усклађује однос између заштите и 

унапређивања животне средине и развоја, једино је могуће реализовати 

успостављањем интегралног система животне средине уз поштовање законских норми, 

обезбеђивањем сарадње и координације свих релевантних чиниоца, превентивним 

спречавањем загађења на месту настајања. Активности имају заједнички циљ: 
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подизање еколошке и грађанске свести о значају здраве животне средине, очување 

природних вредности и одговорност за стање животне средине.  

          Надлежности општине Кула у области екологије и заштите животне средине су 

дефинисане Статутом општине Кула и у најкраћем се односе на обавезе да уређује и 

обезбеђује обављање и развој комуналних делатности као што су: 

- пречишћавање и дистрибуција воде,  

- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,  

- одржавање чистоће у градовима и насељима,  

- одржавање депонија,  

- уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих 

и других јавних површина,  

- старање о заштити животне средине,  

- доношење програме коришћења и заштите природних вредности и програме 

заштите животне средине, односно локалне, акционе и санационе планове, у 

складу са стратешким документима и својим интересима и 

специфичностима и 

- утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине. 

 

Управљање отпадом и загађење природних ресурса 

         Послови прикупљања и транспорта отпада, као и други послови на одржавању 

чистоће дефинисани одлуком Скупштине општине Кула, поверени су ЈКП 

„Комуналац“ – Кула за насеља Кула и Липар, ЈКП „Радник“ – Сивац за насеље Сивац, 

ЈКП „Руском“ – Руски Крстур за насеље Руски Крстур и ЈКП „Водовод“ – Црвенка за 

насеље Црвенка.  

ЈКП „Комуналац“ - Кула 

ЈКП „Комуналац“ из Куле је основано 2002. године. Динамика одношења смећа 

је организована тако да се смеће одвози једном недељно, из индивидуалних објеката 

становања у граду. Код колективног становања отпад се односи чешће. Постоји и 

одређени број контејнера који се празне по позиву. ЈКП Комуналац се поред Куле бави 

и ссакупљањем и одношењем смећа у насељеном месту Липар. Комунални отпад из 
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домаћинстава се износи у кантама и тако прикупља камионом. ЈКП Комулац од 2008. 

године сакупља ПЕТ амбалажу и врши њену сепарацију и балирање, након чега је 

продаје за даљу обраду тј рециклажу. 

ЈКП „Водовод“ - Црвенка  

ЈКП „Водовод“ из Црвенке.је основано 1976. године. Динамика одношења је 

организована тако да се смеће одвози једном недељно са територије месне заједнице 

Црвенка, а из насељеног места Нова Црвенка два пута месечно, односно сваке друге 

суботе. Комунални отпад из домаћинстава се износи у кантама и одвози на сметлиште 

у Црвенки. Из индустрије и привредних субјеката смеће се одвози једном недељно и 

по потреби. 2010. године започето је сакупљање ПЕТ амбалаже.  

ЈКП „Радник“ - Сивац 

ЈКП „Радник“ из Сиваца је основан 1975. године. Сакупљање и одношење 

отпада одвија се на недељном нивоу. Смеће се одлаже на сеоском сметлишту. На 

територији Сивца у јулу 2010. године започето је сакупљање рециклабилног ПЕТ-а. 

Становницима се деле пластични џакови за паковање ПЕТ амбалаже по броју чланова 

домаћинства, а отпад се сакупља по утврђеном распореду – једном месечно. 

Сепарација ПЕТ-а се врши на месту настанка, тако да се отпад не довози на депонију, 

већ се предаје овлашћеном рециклеру. Тиме се знатно смањује заузетост депонијског 

простора. 

ЈКП „Руском“ – Руски Крстур 

ЈКП „Руском“ из Руског Крстура је основано 2013. године. Бави се сакупљањем, 

пречишћавањем и дистрибуцијом воде, одвожењем смећа и одржавањем зелених 

површина на територији месне заједнице Руски Крстур и Крушчић. Сакупљени отпад 

ЈКП Руском односи на депонију у Кули.  
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Табела 25. Техничка опремљеност ЈКП на територији општине Кула 

Врста опреме Број Запремина 
Кула 

Канте 4.815 120l 
Контејнери  155 

30 
1,1m3 
5m3 

Аутосмећар 3 3,6t   7,3t    6,5t 
Цистерна 2 4,4t 
Камион 1 6,5t 
Ауто-корпа 1  
Накладач 1 5,2t 
Булдожер 1  
Трактор 1 3t 
Ровокопач 1  
Путнички аутомобил 4  
Теретни аутомобил 1  
Црвенка   
Канте 1200 120 l 
Контејнери 56 

64 
1,1 m3 
5 m3 

Аутосмећар 1 10,4 t 
Аутоподизач 1 3,23 t 
Трактор са приколицом 1 4 t 
Сивац   
Канте Нема тачан број  
Камион 1 11 t 
Трактор 2 3 t 
Ровокопач 1  
Теретни аутомобил 1  
Путнички аутомобил 1  
Руски Крстур   
Контејнери 4 

10 
1,1 m3- за комунални отпад 

За ПЕТ амбалажу 
Камион 1 3m3/8t 
Трактор 2 3t 
Путнички аутомобил 1  

 

На територији општине постоји организована активност примарне сепарације 

ПЕТ амбалаже, док се сав други отпад сакупља и транспортује на депонију у Кули и 

сметлишта у Црвенки и Сивцу. Депонија у Кули се налази јужно од Куле на 1900 

метара од последњих кућа, а око исте је постављена заштитна ограда која релативно 

онемогућава разношење смећа од стране ветра и животиња (није прекривена инертним 

материјалом). Не постоји контрола одлагања отпада. 
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Слика 18. Положај градске депоније у Кули  

 

Поред наведене главне депоније, постоји и одређени број дивљих допонија, у 
сваком насељу по једна. Ове депоније настале су највише људским немаром и слабим 
радом инспекцијских служби.  

Слика 19. Сметлишта на територији општине Кула 
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Општина Кула је 2011. године усвојила је „Локални план управљања отпадом“, 

који је усклађен са Регионалним планом управљања отпадом за Западнобачки регион.  

У циљу смањења негативних утицаја на животну средину, планирано је затварање, 

санација и рекултивација постојећих сметлишта, што до сада није урађено због 

недостатка финансијских средстава. За ове птребе урађена је неопходна пројектна 

документација. Уједно, потребно је и обезбеђење новог простора за одлагање отпада, 

који би функционисао као трансфер станица на позицији садашње депоније у Кули. 

Ово је дефинисано пројектом изградње регионалног центра за управљање отпадом 

који треба да регулише област управљања отпадом за град Сомбор и општине Кула, 

Апатин, Оџаци и Бач. На овај начин отпад би се допремао у један регионални центар 

који би се налазио у Сомбору (Ранчево) где би се вршила његова сепарација и 

рециклажа, по европским стандардима и савременој пракси. Отпад из насеља општине 

Кула би се довозио на трансфер станицу у Кулу, док би се из насеља Сивац отпад 

односио директно за Сомбор.   

               Што се тиче загађења природних ресурса, у овој анализи је најважније 

споменути загађење земљишта и воде, с обзиром да се становници општине Кула у 

највећој мери баве пољопривредним активностима. Примена интензивних 

агрохемијских мера заштите култура доводе до загађења природних добара у облику 

воде и земљишта, а негативни ефекти се кроз ланац исхране биљака и животиња даље 

шире. Интензивном пољопривредом отварају се могућности продора врста које нису 

аутохтоне за очуване делове природе, што изазива и пад диверзитета врста и долази до 

фрагментације станишта. У циљу очувања бројних заштићених врста неопходна је 

ревитализација станишта. Стално загађивање земљишта веома неповољно утиче и на 

развој сточарства. Због непостојања посебно развијене индустрије, општина Кула се 

може сматрати локалном средином незагађених природних ресурса. 

Природна баштина и биодиверзитет 

Према међународним критеријумима Светске уније за заштиту природе4 и 

Светског мониторинг центра5, Србија заједно са планинским подручјем Бугарске 

представља један од 6 европских, односно 153 светска центра биолошког диверзитета.  

Што се Војводине тиче, скоро 80% њене територије представља аграрно 

подручје са интензивном пољопривредном производњом, док се развојем 

                                                           
4 IUCN - International Union for Conservation of Nature 
5  WCMC – World Conservation Monitoring Centre 
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саобраћајница, насеља и пратеће инфраструктуре, све више утиче на нестатак 

природних станишта и стварање баријера за већину врста. Како би се успоставио 

одржив развој Војводине, велика пажња у циљу очувања, посвећује се развоју 

екотуристичких садржаја у заштићеним подручјима. На овај начин врши се промоција 

и едукација, обезбеђују се додатна средства за заштиту природних вредности и даје 

допринос популаризацији заштите. 

Сумирани закључци спроведених анализа налазе се у наредној табели, СВОТ 

анализи области заштите животне средине. СВОТ матрица дефинисана је састанку 

кључних локалних актера из наведене области, на заједничким састанцима одржаних 

током фебруара и марта 2014. године. 

4.4.1. СВОТ анализа области  Заштита животне средине 

ПСнаге Слабости 

� Редовно сакупљање отпада у свим 
насељеним местима 

� Сакупљање ПЕТ амбалаже  
� Опремљеност комуналних предузећа 
за сакупљање отпада 

� Постојање буџета за заштиту животне 
средине 

� Успостављена прекогранична 
партнерства 

� Услови за развој немоторизованих 
видова транспорта 

 

� Неадекватна цена комуналних услуга 
� Организациони проблеми и 
непостојање заједничког ЈКП-а за 
водовод и канализацију - нејединствен 
систем управљања 

� Потребна ревитализација система 
атмосферске канализације 

� Не постоји трансфер станица 
� Нема сепарације отпада  
� Не користи се енергетски потенцијал 
оптада 

� Мали проценат рециклаже  
� Депоније нису уређене 
� Постојање сметлишта на која се и даље 
односи отпад 

� Нерешени имовински односи 
� Коришење искључиво фосилних 
горива у системима даљинског грејања 

� Непостојање студија утицаја 
коришћења фосилних горива 

 

Шансе Претње 

� Државни интерес за смањење увоза 
фосилних горива 

� Тренд повећања броја страних 
компанија заинтересованих за улагање 
у сектор ЕЕ и ОИЕ у Србији 

 

� Загађене подземне воде 
� Блага законска регулатива за 
загађиваче 

� Постојећи закони и процедуре 
(неусаглашеност између појединих 
закона о енергетици, Закона о заштити 
животне средине и сл) 
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4.5. Просторно уређење и инфраструктура 
 

За подручје општине Кула израђен је Просторни план општине Кула (Сл. Лист 

општине Кула бр. 1/10). Тренутно је у току је усклађивање Просторног плана оштине 

Кула. 

Стратегија развоја планског подручја садржи анализе постојеће документације 

за планско подручје, резултате урађених експертиза по разним областима, опис стања, 

потенцијала и ограничења на планском подручју и предлог основних и посебних 

циљева, предлог основних правила коришћења, уређења и заштите и развоја планског 

подручја, евиденцију и могућност решавања конфликата у простору на принципима 

одрживог развоја, варијанте развоја, смернице и избор приоритета развоја и друге 

елементе који су од значаја за израду просторног плана. 

Просторни план Републике Србије, као плански документ вишег реда односи се 

посредно или непосредно на територију општине Кула. 

У Просторном плану РС утврђен је просторни модел мреже центара на 

територији Србије и знатно јасније хијерархијски диференцирана мрежа градова на 

територији Војводине, где је насеље Кула сврстана у развијене градске центре са 

израженим централним функцијама, а насеље Црвенка према истом моделу мреже је 

сврстано у већи градски центар са развијеном структуром делатности и услуга. Кула 

припада субрегионалном центру Сомбор и функционалном подручју 

макрорегионалног центра Нови Сад. 

За развој сеоских подручја по просторном плану РС постављени су следећи 

циљеви: 

• стварање друштвено-економских и тржишних циљева за убрзани 

економски и социјални развој села, 

• заустављање депопулације и погоршања демографске и социјалне 

структуре сеоских подручја, 

• активирање локалних потенцијала, 

• побољшање комуналног и социјалног стандарда, 

• обезбеђивање социјалне и економске сигурности сеоских домаћинстава, 

• очување и унапређње еколошких, културолошких и других вредности у 

сеоским насељима. 
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4.5.1. Просторно-планска докуменатција 

Када се говори о плановима просторног уређења, кровни документ је Просторни 

план Републике Србије. Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. 

године  утврђују се дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите 

простора Републике Србије у циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са 

природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на њеној 

територији. Просторни план се разрађује регионалним просторним плановима, 

просторним плановима подручја посебне намене, просторним плановима за подручја 

утврђена Просторним планом Републике Србије, просторним плановима јединица 

локалне самоуправе, урбанистичким плановима, плановима и програмима развоја. 

Општина Кула усвојила је 2009. године Просторни план општине. Што се тиче осталих 

планова, на територији општине Кула, усвојени су следећи планови: 

• План генералне регулације насељеног места Кула (Сл.лист општине Кула бр. 

16/11 и 17/2013) 

• План детаљне регулације центра Кула (Сл.лист општине Кула бр. 1/2004) 

• План генералне регулације насељеног места Црвенка (Сл.лист општине Кула 

бр. 32/07 и 17/2013) 

• План генералне регулације насељеног места Сивац (Сл.лист општине Кула бр. 

20/2012) 

• План детаљне регулације туристичког локалитета Мали Стапар (Сл.лист 

општине Кула бр. 16/11 

• Регулациони план Руског Крстура (измене и допуне) (Сл.лист општине Кула бр. 

10/82, 2/2001, 8/01, 2/2002, 8/2003) 

• Генерална регулација насељеног места Руски Крстур – у току израда 

• План детаљне регулације центра Липар (Сл. лист општине Кула 1/09) 

• План генералне регулације насеља Липар – у току израда 

Потребно је донети план генералне регулације насеља Руски Крстур чија је 

израда у току, као и план генералне регулације насеља Липар, као и планове детаљне 

регулације у појединим зонама у местима. Један од проблема представља и слаб одзив  

грађана и стручних људи  приликом увида у планове.  

Непостојање дугорочних и годишњих планова уређења грађевинског земљишта, 

доводи до стихијске примене већ донетих планова и неблаговременог доношења 
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нових. Неопходна је израда географског информационог система (ГИС) који би био 

доступан грађанима ради брзог и потпуног информисања о елементима за парцеле за 

које су заинтересовани. Доношењем планова и даље остаје проблем нерешених 

имовинских односа, што представља велику сметњу за реализацију планова.   

 

Јавно предузећа „Завод за изградњу“, Кула 

Јавно предузеће "Завод за изградњу" Кула је основано 1997. године са 

седиштем у Кули, улица Лењинова број 8. Оснивач ЈП "Завод за изградњу" Кула, је 

Скупштина Општине Кула. ЈП"Завод за изградњу" Кула има својство правног лица са 

правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.  

"Завод за изградњу" обавља делатности уређивања, коришћења, унапређења и 

заштите грађевинског земљишта, изградњу комуналних објеката и развоја комуналних 

делатности, изградње и куповине станова солидарности, одржавања, заштите развоја и 

управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама у општини Кула, као и 

послове просторног и урбанистичког планирања и друге поверене послове од стране 

органа локалне самоуправе. 

Све послове из делокруга пословања јавног предузећа обавља стручна служба 

која је организована кроз секторе, и то: сектор Општих и имовинско - правних 

послова, сектор Финансијско - рачуноводствених послова и сектор Техничких послова 

и броји 16 запослених радника. 

У циљу заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Кула формирана је Пољочуварска служба.  

Сви трошкови везани за исплату ЛД, ХТЗ опреме, возила и осталог на 

одржавању мреже пољских путева и заштите пољопривредног земљишта, финансираће 

се од наплате накнаде за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини. 

Постоји потреба за запошљавањем инжењера саобраћаја и инжењера 

хортикултуре ради повећања нивоа стручности из ових области. 
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4.5.2. Управљање коришћењем земљишта 

Од укупне површине општине Кула највећи део припада пољопривредном 

земљишту (90,97%6). Ако се овој површини дода и земљиште под шумама  (0,37%) 

долази се до податка да плодно земљиште чини 91,34% укупне површине општине 

Кула, што општину дефинише као аграрну средину. Доношењем Просторног плана 

општине Кула одређени су правци и начини управљања и коришћења земљишта. 

Табела 26. Структура земљишта у општини Кула  

Ред. 
бр. 

Катастарске 
категорије 

Општина Кула АПВ 
учешће у 
укупном %  

површина                                                                                                                     
у  ha 

учешће у 
укупном % 

А пољопривредно 
земљиште 

43.797,06 90,97 83,20 

А1 -обрадиво 42.818,51 88,93 76,57 
А2 -необрадиво 978,55 2,04 6,63 
Б Шумско земљиште 177,38 0,37 6,64 
А+Б Плодно земљиште 43.974,44 91,34 89,84 
В Неплодно земљиште 4.171,67 8,66 10,16 

А+Б+В УКУПНО 48.146,11 100,00 100,00 

 

Земљишна површина је изграђена на лесу и лесним терасама, где доњи лесни, 

неплодни слој на дубини од 1-5m покрива горњи хумусни хоризонт дубине 1m, што је 

погодовало стварању земљишта високог бонитета тј. веома високе аграрне вредности 

(ливадска црница - 53,44% територије, карбонатна ливадска црница - 13,76% 

територије и карбонатни чернозем - 13,30% територије. Садржај калцијум карбоната је 

у границама од 7-12%, док је ph вредност неутрална до благо алкална. Фосфор и 

калијум су у количинама средње обезбеђености.  

 

4.5.3. Водопривредна инфраструктура 

Водоснабдевање у АП Војводини се дефинише као најнеповољније у 

Републици Србији, а тиче се пре свега физичко-хемијских карактеристика воде. Вода 

се добија ескплоатацијом алувијалних изворишта што доводи до снижења нивоа 

подземних вода. Општина Кула припада бачком регионалном систему за 

водоснабдевање где jе oкoсница система алувиoн Дунава. У oвoм систему биће 

                                                           
6 Подаци из Просторног плана општине Кула 
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неoпхoднo кoришћење и вoде Дунава билo прерадoм прекo примарног пречистача вода 

или упуштањем у пoдземље, уколико је квалитет истих задовољавајући. 

 

Снабдевање водом  

Сва насеља у општини Кула прикључена су 100% на систем водоснабдевањем. 

Насељена места општине Кула, истом се водом снабдевају из дубоко бушених 

бунара. Свако насеље има сопствено извориште док Кула има два изворишта – једно 

на горњем и једно на доњем терену. Извориштима управљају комунална предузећа 

осим у Липару где извориштем управља Месна заједница Липар.  

Чињеница да у општини постоји 7 изворишта и да њима управљају 4 предузећа 

и једна месна заједница, као и чињеница да предузећа појединачно не испуњавају 

законом прописане услове за управљање системом водоснабдевања говоре да ће у 

ближој будућности морати доћи до реорганизације комуналних предузећа и 

целокупног сектора комуналних услуга у општини. 

Сва изворишта су опремљена „Хлорогеном“ – уређајем за безбедно и 

квалитетно хлорисање пијаће воде.  Количине воде за пиће тј. број бунара је 

задовољавајући у свим насељеним местима осим у Црвенки.  Сва насељена места 

имају проблем са повишеним количинама гвожђа у води. Вода са изворишта у Руском 

Крстуру и Крушчићу има повишен ниво арсена.  

Насељске мреже за дистрибуцију воде су у веома лошем стању. Ово 

подразумева велики проценат азбестцементних цеви којима је прошао рок трајања, те 

су према томе склоне пуцању, што насељске водоводне системе чини несигурним у 

свом функционисању.  Изузетак је Сивац у коме нема азбестних цеви а где  један мали 

део мреже чине поцинковане цеви које су остале од старог система водоснабдевања. 

У оквиру Просторног плана општине Кула дата је могућа локација водозахвата 

за потребе целе општине а налази се уз десну страну Великог бачкг канала између 

насеља Кула и Црвенка. 

 

Канализациона мрежа 

Канализација за прихват и евакуацију отпадних вода изграђена на неких 40% 

посматрајући територију целе општине, док је изграђеност посматрано по местима: 
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• Кула 80% 

• Црвенка 40% 

• Сивац, Руски Крстур, Крушчић, Липар и Нова Црвенка немају изграђену 

канализациону мрежу. 

 

Систем причишћавања отпадних вода 

Изградња Великог Бачког канала од Бездана на Дунаву до Бечеја на Тиси у 

дужини од 123 км, 1802.год.  у то време је била највећи градитељски подухват у 

Аустро-угарској царевини: канал је копан ручно, а количина ископане земље је била 

равна ископу Суецког канала. Касније, у XX веку, Велики Бачки канал је постао 

окосница Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. 

 Убрзана индустријализација уз небригу за пречишћавање индустријских и 

комуналних отпадних вода басена Врбас-Кула-Црвенка током друге половине XX века 

претворила је Велики Бачки канал у колектор отпадних вода, те је данас најзагађенији 

водоток у Србији, па и у Европи.  

Конципирање решења за пречишћавања отпадних вода индустрије и 

становништва траје од 1986. године. Од 2004-2006. године за Централно Постројење за 

пречишћавање  отпаднихвода ЦППОВ Врбаса и Куле усвојено је технолошко решење: 

Конвенцијално постројење – Постројење за пречишћавање отпадних вода биолошким 

процесом са активним муљем и анаеробном обрадом муља.  

Пројекат изградње централног постројења за пречишћавање отпадних вода 

Врбас-Кула је компонента ремедијације Великог бачког канала. У те сегменте спадају 

изградња главног колектора отпадних вода Врбас-Кула (објекат није у потпуности 

завршен на делу територије општине Кула), изградња канализационе мреже Општине  

Врбас (изграђено 75%)м изградња Централног пречистача  Врбас-Кула (радови у току) 

и на крају ремедијација Великог бачког канала. Накнадно је одлучено да се на 

централни пречистач прикључе и отпадне воде из насељеног места Црвенка, због чега 

је потребно изградити потисни вод –колекотр Црвенка –Кула који би се прикључио на 

већ изграђен колектор Кула-Врбас и на тај начин решио проблем грађана Куле и 

омогућила довољна количина отпадних вода за рад централног пречистача.  
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У насељеном месту Кула потребно је изградити још око 23 км канализационе 

мреже са пратећим објектима,  а у насељеном месту Црвенка потребно је изградити 

још око 30 км канализационе мреже са пратећим објектима.   

Дотација за пројекат изградње ЦППОВ је одобрена из ИПА програма још 2008. 

године у вредности од 15,1 милона еура. Планиран укупан буџет пројект је 23.600.000 

еура захваљујући укупним донацијама ЕУ, НИП-а, Фонда за заштиту животне средине, 

општине Врас, општине Кула  и Фонда за капитална улагања АПВ. До сада вредност 

пројекта превазилази предвиђену суму и износи 32.039.000 милиона еура, а до 

података је дошла јединица за примену пројекта ЦППОВ.  Централни пречистач је 

пројектован за пречишћавање отпадних вода за 120.000 ЕС а за пуштање у рад 

потребно је органско оптерећење од 80.000 ЕС. Тренутна количина отпадних вода која 

долази до локације постројења је 15.000 ЕС. 

Завршетком недостајуће канализационе мреже  у општини Врбас прикључило 

би се још 27.000 ЕС, прикључењем Куле  још 17.000 ЕС и прикључењем Црвенке 7.000 

ЕС.Уколико се прикључе отпадне воде  индустрије из Врбаса то би одговаралои 33.000 

ЕС органског оптерећења. Збирно органско оптерећење износило би тада 99.000 ЕС 

што би било довољно за ефикасност будућег централног постројења.  

За изградњу потисног вода- колектора Црвенка-Кула урађена је пројектно-

техничка документација. За његову изградњу је потребно око 2.000.000 еура. Издата је 

и грађевинска дозвола. 

За завршетак пројектовања и изградње  канализационе мреже у Кули и Црвенки 

са пратећим објектима и прикључењем на колектор Врбас-Кула  неопходно је 

4.700.000 еура. 

У завршној фази је израда пројектно техничке документације која се финансира 

из буџета Општине Кула. Након изградње канализационе мреже неопходно је 

прикључити све грађане на исту. Прикључење  грађана на канализациону мрежу 

финансирају сами грађани, а општина Кула ће им обезбедити одређене олакшице-

ослобиђени су плаћања  таксе за прикључење  и имаће бесплатан надзор над 

извођењем радова.  
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Одвођење атмосферских вода 

Прикупљање и евакуациjа атмoсферилиjа са прoстoра насељених места унутар 

oпштине Кула врши се oдвojенoм мрежoм кoлектoра атмoсферске канализациjе 

(углавнoм  jаркoви, малим делoм зацевљена канализациjа). Реципиjенти су пoстojеће 

депресиjе у oкoлини насеља, или чак и унутар насеља, ређе су тo мелиoративни 

канали. Каналска мрежа унутар насеља jе углавнoм непрoхoдна, те следи да су 

наведени канали упиjаjући. Oваквo стање дoвoди дo траjнoг пoвећања нивoа 

пoдземних вoда. 

 

Мрежа канала  

Сливови за одводњавање, сливови КС–III и VKC-V  простиру се на површини 

општина Кула и Врбас. Површина слива који припада општини Кула износи  8.620ha, а 

површина слива VKC-V  који припада општини Кула је 920ha. 

Анализом постојећих података, рекогносцирањем терена, те узимајући у обзир 

услове надлежних организација, констатује се да на територији општине Кула могу 

издвојити следећи важнији објекти водопривредне инфраструктуре: 

• магистрални канал хидросистема ДТД (Врбас-Бездан), као и развијени 
систем основне, те детаљне хидромелиорационе каналске мреже: 

• део канала Врбас-Бездан од км 10+900 до км 38+800; 

• део канала Бечеј Богојево од км 62+400 до км 66+500; 
• део канала Косанчић-Мали Стапар од км 0+000 до км 20+070; 
• црпна станица "Сивац" на каналу С-I; 

• црпна станица "Кула" на каналу I-61; 
• преводница и устава Мали Стапар; 

• преводница и устава Руски Крстур; 
• део основне каналске мреже хидросистема Дунав - Тиса - Дунав са 

изграђеним системима за наводњавање; 

• изграђене мреже насељских водоводних система са пратећим објектима; 
• делимично изграђена мрежа колектора фекалне канализације на простору 

насеља Кула и Црвенка; 
• мрежа за евакуацију атмосферских вода са урбаних простора. 
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Слика 20. Хидрогеолошка карта Војводине 
 

 

 

4.5.4. Енергетски систем 

Потрошачи на простору обухваћеном планом напајају се електричном 

енергијом из јединственог електроенергетског система Србије. Основни објекат за 

снабдевање су трафо станице ТС 110/20 кВ Кула (потрошачи у насељеним местима 

Кула и Руски Крстур) и ТС 110/20 кВ Црвенка (потрошачи у насељеним местима 



Ревизија Стратешког плана одрживог развоја општине Кула 2014. – 2020. 

 

89 

 

Црвенка, Сивац, Крушчић, Липар и Нова Црвенка).  На територији општине се налазе 

следећи далеководи напонског нивоа 110 кВ: 

• далековод број 132/1 Сомбор 1 - Црвенка, 

• далековод број 132/2 Црвенка - Кула, 

• далековод број 132/3 Кула - Србобран, 

• далековод број 181 Оџаци - Врбас 1 

• далековод број 1130 Кула - Врбас 1. 

Ови далеководи имају своју зону заштите 25 метара, мерено од осе далековода 

са обе стране (укупно 50 м). Посебним условима забрањена је изградња објеката у зони 

заштите далековода. 

На датом простору постоји изграђена преносна средњенапонска мрежа 20 кВ. 

Ова мрежа је највећим делом надземна, а само је делом у Кули, а краће деонице или 

одцепци у осталим местима су изведени подземним кабловима.  

Дистрибутивне трафо станице ТС 20/0,4 кВ су грађене као монтажно - бетонске, 

зидане и најчешће стубне, монтиране на челично-решеткастим порталима и стубовима. 

У центру Куле и у мањем делу Црвенке, као и делу нових стамбених блокова 

дистрибутивна НН мрежа је изведена као кабловска, а на осталим местима надземно.  

 Постојеће капацитете електроенергетске инфраструктуре карактерише 

неприлагођеност захтевима стално растуће потрошње. Изграђеност преносне и 

дистрибутивне мреже је задовољавајућа у погледу покривености простора, али не и у 

погледу капацитета и техничких карактеристика водова и дистрибутивних трафо 

станица.  

Потребно је повећати сигурност и квалитет напајања насеља, сагледавајући 

савремене опције са нарочитим освртом на производњу топлотне и електричне 

енергије коришћењем обновљивих извора енергије.  

У циљу повећања енергетске ефикасности урађена је реконструкција комплетне 

мреже јавне расвете у свим насељеним местима. 
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4.5.5. Гасоводна инфраструктура 

Гасоводна мрежа је завршена у свим насељеним местима општине Кула. Гас за 

потрошаче у Кули и Црвенки обезбеђен је изградњом разводног гасовода на 

магистралном гасоводу за Апатин и прикључењем ГМРС Кула, ГМРС Црвенка. Место 

прикључења разводног гасовода за Оџаке се налази на стационажи 49+800 км гасовода 

Госпођинци - Сомбор поред пута Кула-Руски Крстур. Насеље Липар је снабдевено 

гасом преко ГМРС Кула, Крушчић преко ГМРС Црвенка, Сивац преко ГМРС Сивац, а 

Руски Крстур преко ГМРС Руски Крстур која се прикључује на гасовод за Оџаке. ЈП 

Србијагас је изградио мрежу којом је омогућио свим грађанима општине прикључењ 

на мрежу. Такође је до сваког насеља доведена мрежа средњег притиска за потребе 

индустријских потрошача. 

 

4.5.6. Јавна телекомуникациона документација 

Телекомуникациона инфраструктура на подручју општине Кула, којом су 

обухваћени телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви и 

примарна мрежа у насељима, углавном ни по квалитету ни по капацитету није на 

задовољавајућем нивоу. Секундарна мрежа није на задовољавајућем нивоу, претежно 

је изведена надземно и недовољног је капацитета. 

Jош увек није извршена аутоматизација и дигитализација телекомуникационе 

опреме и система у свим насељима општине. Спојни путеви између телефонских 

централа нису у потпуности остварени оптичким кабловима, тако да су у функцији 

следеће међумесне кабловске релације: 

• Врбас - Кула, 

• Кула - Сомбор, 

• Кула - Руски Крстур 

На релацији Црвенка - Нова Црвенка веза се остварује аналогним системом 

преноса по бакарним проводницима, а на релацијама Кула - Липар и Кула - Крушчић у 

функцији су радио-релејни системи веза. 

 За потребе система мобилних телекомуникација на простору општине Кула 

изграђене су базне станице у Кули, Руском Крстуру, Сивцу и Црвенки. На подручју 

општине Кула постоје изграђени кабловски дистрибутивни системи у насељима Кула и 
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у делу Црвенке, док у осталим насељима нема елемената кабловског дистрибутивног 

система. 

 

4.5.2. Саобраћајна инфраструктура 

На простору општине Кула присутна је инфраструктура три вида саобраћаја: 

друмског, железничког и водног. 

 Друмски саобраћај 

Код друмске инфраструктуре присутни су путеви различитог хијерархијског 

нивоа који не задовољавају све захтеве за транспортом. Постојећа мрежа државних 

путева I и II реда не омогућава задовољавајући ниво веза општине са околином и 

ширим окружењем.  

Простором општине пролази државни пут Iб реда бр. 15 правцем: Бачки Брег - 

Бездан -Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Н. Бечеј - Кикинда граница Србије 

са Румунијом.  

Траса  пута  има задовољавајуће експлоатационо-техничке карактеристике али 

је коловозна конструкција тотално девастирана, банкине урушне и присутна је појава 

великог броја ударних рупанарочито након сезоне зимске службе. Не задовољава ниво 

саобраћајне услуге, безбедности и проточности.  

Државни пут IIa реда бр. 110 пролази кроз насеља Руски Крстур и Кула тако да 

транзитни саобраћај на овом путу својим манифестацијама нарушава међунасељске и 

насељске токове и знатно угрожава животну средину. Негативни ефекти су евидентни, 

са трендом повећања, те се у оквиру урбанистичких планова ових насеља евидентирају 

захтеви за измештање трасе ван урбаних простора. 

 Када услед повећања обима саобраћаја, који се посебно очекује изградњом 

савременог међународног граничног прелаза на Дунаву код Богојева, дође до 

угрожавања ових параметара мора доћи до изградње обилазница или новог пута, како 

би се те негативности елиминисале или довеле у границе прихватљивости. 

 На простору општине присутна су два државна пута IIa на следећим правцима: 

Кула – Оџаци ( бр. 110) и Бачка Топола - Кула - Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - 

граница са Хрватском ( бр. 108 ). Ови путеви имају функцију регионалног повезивања 

и кумулирање саобраћаја са локалних и атарских путева. Трасе ових путева пролазе 
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кроз насеља Кула, Црвенка, Сивац и Липар тако да транзитни саобраћај  на овим 

путевима својим манифестацијама нарушавају међунасељске и насељске токове и 

знатно угрожава животну средину. Негативни ефекти су евидентни, са трендом 

повећања, те се у оквиру урбанистичких планова ових насеља евидентирају захтеви за 

измештање трасе ван урбаних простора. Интезитет саобраћајних токова је изражен на 

потезу Сивац–Црвенка-Кула, са трендом повећања, са свим негативним ефектима те су 

већ сада у оквиру урбанистичких планова ових насеља планирана измештања траса 

пута чиме би се елиминисали транзитни токови ван урбаних простора.  

Mрежа општинских (локалних) путева је неадекватна, квантитатативно и 

квалитативно. Деонице постојећих општинских (локалних) путева: Црвенка-Крушчић 

и Сивац – Мали Стапар имају експлоатационо-техничке карактеристике које 

обезбеђују адекватан ниво безбедности и проточности саобраћаја што није случај са 

деоницама: Црвенка – Нова Црвенка - Дубока, Крушчић-Руски Крстур које имају 

недовољну ширину коловоза за двосмерни саобраћај, а коловозна конструкција на 

локалном путу Л 414 Крушчић-Руски Крстур је у изузетно лошем стању а има и 

неповољне радијусе хоризонталних кривина.  

Недостају путеви за краће трајекторије путовања између појединих општинских 

насеља и насеља суседних општина: Липар-Нова Црвенка, Липар-Мали Иђош, Сивац-

КрушчићКула-Крушчић, Кула-Мали Иђош, Руски Крстур-Бачки Грачац, Мали Стапар-

Кљајићево, због чега је неопходно нову саобраћајну матрицу  употпунити новим 

општинским путевима.  

Постојећу мрежа некатегорисаних путева, која је утврђена комасацијом, 

највећим делом је са земљаном подлогом, осим путева који повезују пољопривредне 

економије и насељске депоније комуналног отпада које имају изграђене савремене 

коловозе.  

Улична мрежа насеља је недовољно развијена и не нуди одговарајући ниво 

услуга за токове моторизованог и немоторизованог саобраћаја. Посебно се јавља 

проблем на правцима државних путева кроз насеља,  где недостају бициклистичке 

стазе, те  је проточност и безбедност саобраћаја на ниском нивоу због изражених 

транзитних саобраћајних токова, који имају тенденцију раста.  
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Потешкоћу представља и велики број укрштања путева друмског, посебно 

некатегорисаних, и  железничког саобраћаја у нивоу тако да се  у будућности мора 

наћи оптималан број укрштања, како би се исти безбедносно опремили. 

На овом простору се налази јавни, друмски и  путнички превоз,  локалног и 

међумесног саобраћаја. У међумесном превозу, где преовладавају линије транзитног 

карактера на правцу Сомбор-Нови Сад–Београд, учествује више превозника 

("Севертранс", "Ласта" и др.), док je локални превоз обављаo домицилни превозник 

"Кулатранс" у стечају.   

Основни проблем у јавном локалном превозу представља недостатак 

квалитетног и безбедног превозника. Постоји и недостатак линија којима би се 

омогућило повезивање мањих стамбених насеља: Малог Стапара, Нове Куле, Романије 

и Зеленгоре са Кулом, Сивцем и Црвенком, а тиме и широм територијом. Ниво 

превозне услуге није на задовољавајућем нивоу.  

Аутобуске станице изграђене су у насељима Кула, Црвенка, Сивац и Руски 

Крстур не одговарају правилнику о техничким условима за аутобуске станице и 

стајалишта али уз мања улагања могу испунити законом прописане услове за ову врсту 

објеката. Аутобуске станице имају капацитет који одговара фрекфенцији пријема и 

отпреме аутобуса, посебно с обзиром да преовладавају транзитне линије јавног 

превоза путника.  

 

Железнички саобраћај 

На простору општине Кула постоји локална железничка пруга Сомбор - Сивац - 

Црвенка - Кула –Врбас која се користи. На потезу од Врбаса до Црвенке 1989. године 

урађена је велика оправка пруге за максимално дозвољено оптерећење од 20 тона и 

максимално дозвољену брзину од 90 км/час, док је ред вожње пројектован са 80 км/час 

због лошег стања и застарелости возних средстава. Потез од Црвенке до Сомбора (36 

км) последњи пут је ремонтован 1962. године, те су горњи строј и објекти у лошем 

стању. Максимално дозвољено осовинско оптерећење је 16 т, а максимално дозвољена 

брзина 40 км/час.  

Велики проблем на овој прузи, са аспекта безбедности, представља велики број 

путно-пружних прелаза, а посебно су проблематични путно-пружни прелази у 

станицама Кула и Сивац. 
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 Присутне су демонтиране железничке пруге које су ван саобраћаја: Оџаци – 

Крушчић - Црвенка - Нова Црвенка - Суботица, Кула - Гајдобра и Кула - Мали Иђош 

са железничким станицама у Крушчићу, Црвенки (код "Циглане") и у Новој Црвенки 

са руинираним станичним зградама. 

На прузи Врбас–Сомбор, а на територији Општине Кула налазе се железничке 

станице Кула, Црвенка и Сивац. 

У превозу роба веома велики потенцијал представљају капацитети силоса 

"Унион" и "Бачка" (око 40.000 тона) који имају индустријскe колосекe. У ранијем 

периоду товарило се 30 - 40 вагона житарица дневно. Утовар и истовар из силоса је 

модернизован.  

Сивац може бити сабирно место за житарице из целог региона. Нова власничка 

структура у ова два предузећа спремна је за преговоре  о  обнови капацитета.   

На прузи Сомбор-Врбас по важећем реду вожње постоје две линије путничког 

саобраћаја, са заустављањем возова у свим станицама и стајалиштима, са 6 пари возова 

дневно и то: 5 пари путничких возова на релацији Сомбор-Врбас и 1 пар путничких 

возова на релацији Сомбор - Сивац. Ред вожње се не одржава због недостатка возова. 

Такође, велики проблем представља и изузетно лоше стање деонице пруге од Црвенке 

до Сомбора и изузетно ниска максимално дозвољена брзина возова од 40 км/час тако 

да је време путовања на релацији од 58 км неприхватљиво - око 80 км/час по реду 

вожње, а у реализацији и знатно дуже. 

Када је реч о теретном саобраћају треба истаћи да због хроничног недостатка 

теретних кола одговарајућих серија и локомотива железница није у могућности да 

подмири потребе привреде у општини Кула (станице Кула, Црвенка и Сивац). Захтеви 

и потребе привреде за превоз железницом за ове три станице крећу се на годишњем 

нивоу преко 400.000 т.  

Изграђеност објеката и садржаја железничког саобраћаја се не користи у 

задовољавајућем обиму иако постоје добре просторне могућности за имплементацију 

свих потребних садржаја за успостављање интегралног транспорта. 
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Водни саобраћај 

Велики потенцијал општине Кула представља њен простор који пресецају  

пловни путеви (основни канали "ХсДТД"): Врбас-Бездан од км 10+900 до км 38+800, 

Бечеј-Богојево од км 62+400 до км 66+500 и Косанчић-Мали Стапар од км 0+000 до км 

20+070 чија укупна дужина износи 52.070,00 метара. 

Канали Врбас-Бездан и Бечеј-Богојево су пловни канали са двотрачним 

саобраћајем и пројектованим пловним габаритом изнад акваторије канала од 6,00 м 

код максималног водостаја. Канал Врбас-Бездан је плован за теретњаке до 500 т 

носивости и има минималну пловну дубину 2,0 м и ширину 15,2 м. Тренутно је код 

Врбаса канал непроходан, јер није у потпуности реконструисан покретни мост 

порушен 1999. године.  

Канал Бечеј-Богојево је плован за теретњаке до 1000 т носивости и има 

минималну пловну дубину 2,15 м и ширину 21,5 м. Канал Косанчић-Мали Стапар је 

плован за теретњаке до 650 т носивости, само од ушћа до преводнице Руски Крстур км 

3+750, која није у функцији, са максималном пловном ширином од 11,5 м. 

Дужина пловних канала у општини Кула износи 52.070,00 метара. На простору 

општине Кула на пловним каналима евидентирана су стоваришта која су користила 

поједина привредна предузећа за своје потребе (у Сивцу код силоса ЗЗ "Сивац", у 

Црвенки код "Шећеране" и Фабрике сточне хране, у Кули код "Етерне" и у Крушчићу), 

а већ дуги низ година се не користе због лошег пословања истих, као и због 

неодржавања пловних путева и због експанзије друмског саобраћаја, односно 

недостатка одговарајуће државне стратегије развоја саобраћајног система којом би 

предности  водног саобраћаја дошле до изражаја. 

У наредном планском периоду простор општине Кула опслуживаће три вида 

саобраћаја: друмски - као примарни, железнички и водни - као секундарни, уз 

могућност интегралног повезивања при вршењу транспортног рада већег обима.  

Основно стратешко опредељење у области друмског саобраћаја за наредни 

плански период је успостављање два нова основна путна праваца, ван насеља: државни 

пут I  реда на правцу од граничног прелаза Богојево, до планираног магистралног пута 

Врбас (Е75) - Сомбор и даље: Бечеј-Кикинда до државне границе Србије са Румунијом 

и државни пут I  реда на правцу Бачки Брег (државне граница са Мађарском) - Сомбор-

Врбас (Е75).  
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Ови нови саобраћајни капацитети ће привући сав транзитни саобраћај дуж ових 

праваца и омогућити висок ниво саобраћајне услуге у међурегионалном и 

међународном повезивању, као и ниво комфора и безбедности свим учесницима у 

саобраћају.  Изградња ових путних праваца може се реализовати по фазама 

(деоницама) које ће чинити функционални целину. Постојећи државни пут Iб реда 

добија ранг државног пута II реда за регионално повезивање. Постојећи државни пут II 

реда Бачка Паланка–Кула-Бачка Топола (Р-119) се коригује код насеља Липар где је 

планирана обилазница ради елиминације транзитног саобраћаја из ужег насељског 

ткива обезбеђујући виши ниво безбедности свих учесника у саобраћају. Због све 

израженијих потреба за бољом повезаношћу територија  општина Оџаци и Кула, 

постојећи локални пут Оџаци - Б. Грачац – Крушчић – Црвенка - Н. Црвенка - 

Панонија, треба да добије карактер пута II реда, те је неопходно подићи ниво 

експлоатационо-техничких елемената на потезу од Б. Грачаца до Црвенке. На правцу 

Кула-Мали Иђош веза са Е-75 планиран је пут II реда. Реализацијом овог путног 

правца обезбедиле би се боље везе западне и  средње Бачке са Потиским регионом. За 

оптималну повезаност насеља и атара општине, суседних насеља ван општине, поред 

трасе постојећег општинског пута Сивац - Мали Стапар, планирани су општински 

путеви на правцима: Руски Крстур-Савино Село, Руски Крстур-Бачки Грачац, Кула-

Куцура, Кула-Крушчић, Сивац–Крушчић-Бачки Брестовац, Сивац-Стапар веза Мали 

Стапар, Сивац-Телечка веза Панонија, Нова Црвенка–Липар - веза са путем Е-75.  

На путним правцима са израженим обимом моторизованог и бициклистичког 

саобраћаја неопходно је изградити бициклистичке стазе, како би се повећала 

проточност и ниво безбедности на истим. Саобраћајну мрежу насеља треба доградити 

тако да задовољи одговарајући ниво услуга за меродавне токове моторизованог и 

немоторизованог саобраћаја. По правилу, саобраћајнице намењене за моторизована 

кретања треба физички одвојити од саобраћајница немоторизованог саобраћаја.  

Железнички саобраћај на простору општине Кула у наредном периоду треба да 

доживи афирмацију реконструкцијом пруге Сомбор-Врбас и обновом појединих 

демонтираних пруга.  

У путничком саобраћају квалитет услуга треба повећати, увођењем нових 

возова, прилагођавањем реда вожње потребама путника и задовољавајућим комфором 

и квалитетом услуга у возовима и станицама.  
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 У теретном саобраћају неопходно је постићи нови квалитет услуга:  

• повећати брзину, пропусну моћ и поузданост; 

• квантитативно и квалитативно подмирити потребе привреде теретним 

колима и возним локомотивама; 

• могућност коришћења нових робних терминала у Богојеву и Апатину; 

• веза са европским железничким Коридором Х (Салзбург – Београд – 

Ниш - Солун), дунавским коридором VII и европским железничким 

коридорима IV и V који пролазе суседном Мађарском, Румунијом и 

Бугарском, те Мађарском и Хрватском. 

Број пружних прелаза ће се оптимизирати и опремити тако да одвијање оба 

вида саобраћаја буде на сигурносно  - безбедном нивоу.   

Постојеће железничке пруге, које су ван употребе, задржавају коридоре док се 

не донесе коначна одлука о потреби и економској оправданости за њихову  

ревитализацију (изградњу - с обзиром да је и доњи и горњи строј уништен).  

Железничке станице и остали садржаји имају просторне могућности да задовоље 

потребе за изградњом нових садржаја чак и за комбиновани транспорт. 

Водни саобраћај на простору општине Кула треба да се афирмише захваљујући  

постојећим пловним путевима: Врбас-Бездан, Бечеј-Богојево и Косанчић-Мали Стапар 

којима се остварује веза са мрежом пловних путева ширег значаја. Посебно је значајна 

веза са међународним пловним путем - реком Дунав са међународним лукама Богојево 

и Апатин. Постојеће пловне канале  неопходно је довести на пројектоване техничке 

елементе, како би се обезбедила пловност на целој дужини и   изградили одговарајући 

теретни терминали  у Кули, Црвенки, Сивцу, Крушчићу и Руском Крстуру и путнички 

терминал - марину у Малом Стапару, који има предуслове за развој наутичког и 

других облика туризма. 

Што се тиче основне инфраструктуре у насељеним местима општине Кула, 
подаци су дати у наредној табели. 

Табела 27. Анализа стања основне инфраструктуре по насељеним местима 

Насеље/Инфрастр. Кула Сивац Црвенка Р. Крстур Липар Крушчић 
Канализација 80% / 40% / / / 

Водовод Да Да Да Да Да Да 

Гасоводна мрежа завршена завршена завршена завршена завршена завршена 
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Електрична енергија Да Да Да Да Да Да 
Даљинско грејање Да Да Да Да Да Да 

Гробља 
Сва насељена места имају гробље и капелу, који су у доста добром 

стању. Гробљима управљају јавно комунална предузећа. 

Пешачке стазе 
Пешачке стазе међу местима не постоје. У насељеним местима постоје 

пешачке стазе у свим улицама где их било изводљиво изградити. 

Бициклистичке 

стазе 

Бициклистичка стаза изграђена је једино на потезу Црвенка-Нова 

Црвенка и у солидном је стању. 

Саобраћај 

Сва насељена места су повезана друмским саобраћајем. Насеља Кула, 

Црвенка и Сивац се налазе на железничком правцу Сомбор-Врбас, као и 

на Великом бачком каналу, док Мали бачки канал Пролази поред 

Крушчића и Руског Крстура. 

Јавна расвета 
Реконструисана у свим местима општине Кула. Јавном расветом једино 

нису покривени салаши. 

Телекомуникације 

Функционална фиксна телефонија и сва три национална оператера 

мобилне телефоније. Неуједначен квалитет телекомуникационих база у 

насељима. 

 

Што се тиче основне инфраструктуре у насељеним местима општине Кула, 
подаци су дати у наредној табели. 

 

4.5.7. СВОТ анализа – Просторно уређење и инфраструктура 

Снаге Слабости 

 

� Железничка, друмска и пловна 
повезаност три највећа насељена места 
(Кула, Црвенка и Сивац) 

� Oпштину пресецаjу државни путеви  
IБ и IIА реда:  

�  државни  пут IБ реда  број 15 правцем: 
државна граница са Мађарском 
државна граница са Румунијом  

� државни пут IIА реда бр. 110 правцем 
Кула- Оџаци , 

� државни пут бр. 108 правцем: Бачка 
Топола - државна граница са 
Хрватском (гранични прелаз Бачка 
Паланка)  

� 103,52 километара јавних путева на ТО 
� Пројекат обилазнице Сивац- Црвенка 

 

� Транзитни саобраћај кроз насеља 
� Неадекватно стање пута Крушчић-
Бачки Брестовац 

� Неискоришћеност водних путева - 
непроходни системи канала (уски, 
плитки, замуљени) 

� Недовољно одржавање покретних 
мостова на каналима 

� Непостојање обилазнице  
� Непостојање катастра путне мреже  
� Аутобуска стајалишта у Кули су 
неусловна, док су стајалишта у 
насељеним местима лоше просторно 
организована  



Ревизија Стратешког плана одрживог развоја општине Кула 2014. – 2020. 

 

99 

 

Кула –Врбас (државни  пут IБ реда  
број 15) 

� 52.07 километара пловних путева 
(Канал  ДТД)   

� 27, 8 километара жел. Пруга 
� Стручна радна снага 
� Урађена стратегија развоја планског 
подручја општине Кула 

� Стабилно снабдевање водом из 
изворишта  у Кули, Сивцу, Крушчићу, 
Р. Крстуру и Липару 

� 100% покривеност општине 
водоводном мрежом 

� Хлороген постројења инсталирана на 
свим извориштима 

� Густина енергетске потрошње 
� Израђене аналитичке студије о 
расположивости биомасе 

� Могућност коришћења маргиналног 
земљишта за наменско гајење биомасе 
у енергетске сврхе 

� Оптимална величина и географски 
положај општине 

� Постојање каналске мреже 
� Постојање предстудије ширења 
система даљинског грејања 

� Профилисаност општине пред ЕУ 
партнерима 

� Релативно висок ниво техничке 
културе 

� Задовољавајућа енергетска 
инфраструктура 

� Постојање школског центра у области 
енергетике 

� Велики проценат пољопривредног 
земљишта (у власништву и закупу 
великих газдинстава  

 

 

� Слабо развијена свест локалне 
самоуправе и становништва о 
инфраструктурним ресурсима и 
потенцијалима 

� Непостојање пешачких и на 
територији општине (лоша безбедост 
пешака) 

� Коловозна конструкција оштећена на 
правцу пружања државног пута 1. Б 
реда кроз територију општине Кула . 

� Светлосна сигнализација у насељу 
Кула на потезу од аутобуске станице 
до угла са Ј. Крамера није усклађена са 
светлосном сигнализацијом на углу М. 
Тита и Ј. Крамера. 

� Потпуно одсуство коришћења био-
горива 

� Неадекватно решена могућност 
паркирања у Кули 

� Ниска свест о могућности коришћења 
алтернативних видова транспорта 

� Неуређена пристаништа -товаришта у  
Руском Крстуру Црвенки, Сивцу и 
Крушчићу  

� Непостојање подземног катастра 
водоводне и канализационе мреже 

� Застарела водоводна мрежа  
� Делови насеља  Црвенка има интерну 
водоводну мрежом   

� Сва насељена места имају повишен 
ниво гвожђа у води 

� Насеље Црвенка има проблем са 
количином расположиве воде 

� Сва насеља (сем Сивца) имају проблем 
са водоводном мрежом – чине је делом 
азбестне цеви 

� Крушчић и Крстур имају проблем са 
арсеном у водоводној мрежи 

� Недостаје канализациона мрежа у 
насељима Кула и Црвенка (имају само  

� Компликована процедура  израде 
планова 

� Неизграђена инфраструктура у 
планираним индустријским зонама 

� Слаб одзив грађана и стручних људи 
приликом јавног увида у планове  

� Непостојање ГИС-а  
� Нерешено питање обилазнице Врбас-
Кула-Сомбор-Б.Брег) 
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� Зависност од увоза енергената 
� Грејање становништва путем 
блоковских котларница, појединачно, 
без организованости, застарелим 
системима за грејање 

� Високи трошкови грејања и велика 
потрошња енергената у јавним  
објектима због употребе скупих 
фосилних горива  

� Недовољно разумевање међу 
руководиоцима у установама важности 
и значаја ЕЕ и ОИЕ  

� Непостојање чврстих приоритета у 
локалној управи 

� Недостатак капацитета за 
имплементацију, политички или 
нестручно вођена имплементација 
пројеката 

� Низак ниво образовања и недостатак 
специјализованог знања у области ЕЕ 
и ОИЕ код запослених и локалних 
руководилаца  

� Непостојање мерења потрошње 
топлотне енергије 

� Недостајући складишни простор за 
биомасу 

� Неодговорно понашање појединих 
корисника јавних установа 

� Ниска свест грађана о енергетској 
ефикасности и рационалном трошењу 
енергената 

� Недовољно учешће организација 
цивилног друштва у доношењу 
политика 

� Недовољно развијена бициклистичка 
инфраструктура и неадекватна 
безбедност бициклиста 

� Непостојање локалног тржишта 
� Некомплетан енергетски биланс 
� Непостојање институционално 
решеног енергетског менаџмента 

Шансе Претње 

� Близина Коридора 10 
� Повезаност са реком Дунав (Европски 
Коридор 6) 

� Регионални пројекти и  прекогранична 
сарадња 

� Предприступни фондови ЕУ намењени 
руралним срединама (IPARD) 

� Недовољна трансферна средства за 
одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 

� Застарела и девастирана железничка 
инфраструктура 

� Уредба о одузимању надлежности над 
путем II реда 105  
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� Стратегија ревитализације железнице 
� Велики бачки канал 
� Сагласност о потреби и изради планске 
документације 

� Преиспитивање Просторног плана 
општине Кула 

� Привођење намени планираних 
индустријских зона са приоритета:  

� Блок 66 (зона Кула-Врбас) 
� Блок 73 (Сивац) 
� Блок 3,4, 5 и 10 (близу 

Истре) 
� Блок 30 (Руски Крстур) 
� Потенцијал обновљивих извора 
енергије: биомасе , потенцијал 
геотермалних вода, соларни 
потенцијал, могућност коришћења 
геотермалне енергије, потенцијал 
ветра и хидро потенцијал на каналској 
мрежи 

� Расположивост фондова на 
националном и међународном нивоу 

� Подстицајни механизми за 
производњу електричне енергије из 
обновљивих извора 

� Државни интерес за смањење увоза 
фосилних горива 

� Тренд повећања броја страних 
компанија заинтересованих за улагање 
у сектор ЕЕ и ОИЕ у Србији 

� Неусклађеност носивости путева и 
тежине транспортних возила и 
недовољно ефикасно спровођење 
казнене политике 

� Раст цена енергије 
� Смањење општинског буџета 
� Могућност промене приоритета код 
великих пословних партнера 

� Неповољни утицај климатских 
промена на потрошњу енергената за 
грејање и хлађење 

�  Ниска платежна способност 
становништва  

� Извоз биомасе 
� Непостојање нових Планова детаљне 
регулације појединих зона у местима 

� Слаб одзив на легализацију 
� Непотпуне и неажуриране геодетске 
подлоге  (нема уцртане 
инфраструктуре и низ других објеката) 

� Непостојање дугорочних и годишњих 
планова уређења грађевинског 
земљишта. 

 

5. Финансирање развоја локалних самоуправа у Републици Србији 

Финансирање локалних самоуправа дефинисано је законом (Закон о 

финансирању локалних самоуправа, Сл. Гласник РС бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 i 

99/2013) за обављање изворних и поверених послова. Извори из којих се финансирају 

локалне самоуправе су: изворни приходи, локалне комуналне таксе, боравишне таксе, 

самодоприноси, приходи из закупа, приходи од донација, али и уступљени приходи и 

трансфери са виших нивоа власти. Тешки економски услови у нашој земљи али и 

региону, довели су до тога да локалне самоуправе нису у могућности да из горе 

наведених извора финансирају ни послове из основне надлежности, што значи да 

развојни делови буџета углавном недостају. Ово је разлог зашто се већина општина и 

градова окреће другим, такозваним алтернативним изворима финансирања својих 

активности. Поред проблема недостатка финансијских средстава, локалне самоуправе 
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се данас сусрећу и са новим проблемом као што је обавеза израдe програмског буџета 

од 2015. године у складу са Законом о буџетском систему. Економска класификација 

буџета добија нову димензију, која ће морати да покаже како сваки потрошени динар 

доприноси реализацији конкретног пројекта (функционална класификација са 

пројектним задацима), а преко њега и до реализације циљева и приоритета 

поставаљених програмом и стратегијом развоја. За реализацију наведеног процеса, 

локалне самоуправе очекује озбиљан процес припрема и едукације, са циљем 

адекватне имплементације програмског буџетирања. Без обзира на овако тешку 

финансијску ситуацију локалних самоуправа, оне имају додатну могућност 

финансирања, као што су бројни домаћи и међународни фондови из којих се, за добре 

локалне пројекте, одрживе или инфраструктурно неопходне, одобравају бесповратна 

средства. Поред конкурисања за донаторска средства, „здраве“ локалне самоуправе, 

које нису презадужене, имају и додатну могућност финансирања развојних пројеката 

издавањем муниципалних обвезница али и потписивањем уговора јавно-приватног 

партнерства.  

Добро дефинисана стратегија у смислу адекватног пописа свих материјалних и 

нематеријалних ресурса, формирање ЛАГ-а и форума за имплементацију стратегије, 

програмски буџет и квалитетни акциони планови, основ су за апсорпцију значајних 

средстава из бројних домаћих, а пре свега међународних фондова. 

6. Визија и приоритети 

Радионице које су одржаване у општини Кула биле су посвећене 

детерминисању жељеног будућег стања, приоритета и циљевва који ће омогућити 

постизање постављене идеје, као и свих корака које је претходно потребно учинити.  
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Учесници различитих интересних група расправљали су о снагама, ресурсима и 

компаративним предностима општине које треба појачати и искористити, слабостима 

које треба превладати, приликама које треба искористити и претњама које треба 

избећи. 

6.1. Визија општине Кула 

Визија, као сажети приказ жељеног будућег стања, указује на то где општина 

Кула жели да буде у ближој али и даљој будућности, какву слику о себи жели да 

изгради. Визија је амбициозна али и остварива смерница развоја, односно закључак 

који се намеће из конкретних дефинисаних приоритета, циљева и разрађених мера, али 

уједно и идеја из које произлазе стратешки приоритети, циљеви и развојни пројекти. 

Визија општине Кула гласи: 

Општина кула је стабилна и просперитетна средина, економски развијена, са 
уређеном инфраструктуром и високом еколошком свешћу, у којој су здравствене, 
образовне, културне и спортске институције прилагођене потребама грађана. 

Препознатљива по туристичкој понуди, гостопримству и здравој храни. 
Општина кула је европска, ефикасна локална заједница, отворена за 

сарадњу, етнички разноврсна са једнаким могућностима за све. 
 

 

6.2. Веза са кровним стратешким документима 

Предуслов доношења локалних стратешких развојних докумената је њихова 

усклађеност са развојним документима вишег реда. Посматрајући са локалног нивоа то 
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су регионални стратешки развојни документи, документи чији се значај проматра на 

националној разини, као и саме европске смернице. 

Посматрано на националном нивоу, велик је број секторских стратегија, док је 

Национални план регионалног развоја Републике Србије у процесу ревидирања. 

Документ од значаја код стратешког опредељења локалних самоуправа, свакако је 

Просторни план Републике Србије 2010 – 2020., у ком су дефинисани стратешки 

приоритети у појединим територијалним целинама. Овај план основ је за дефинисање 

регионалних и локалних просторних планова, као базе стратешког планирања на 

локалном нивоу. 

Регион Војводине, којој територијално и административно припада општина Кула 

приступила је изради стратешких докумената. Осим секторских докумената, као што 

су: 

- Стратегија унапређења извоза АП Војводине 2011- 2015. 

- Стратегија развоја пословних инкубатора 2011 – 2015. 

- Маркетинг стратегија туризма Војводине 

- Стратегија водоснабдевања и заштите вода Војводине 

Влада Војводине је у априлу 2014. године усвојила и Програм развоја 

Војводине до 2020 године. Од значаја је споменути и Регионални просторни план 

АПВ који је усвојен 2011. године. 

Програм развоја Војводине до 2020. године представља средство које усмерава 

развојне процесе у Порајини, како би се побољшали услови за одрживи развој и 

повећала конкурентност, а све са крајњим циљем побољшања квалитета живота свих 

становника. Полазећи од развојних потреба, али и могућности, стратегијом се утврђују 

визија, стратешки циљеви, приоритети и мере, што представља оквир и неопходну 

основу за припрему, финансирање и реализацију развојних пројеката, који су кључни 

покретач промена у привреди и друштву у целини. 

Циљ развојне политике до 2020. године је смањење регионалних диспаритета у АП 

Војводини у економској, социјалној и еконолошкој димензији, а исти ће бити остварен 

реализацијом следећих приоритета:  

• Развој људских ресурса 

• Развој инфраструктуре и услова за пристојан живот и рад 
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• Одрживи привредни развој 

• Развој институционалне инфраструктуре 

Постављени приоритети представљају оквир за израду локалних стратешких 

докумената градова и општина на територији АП Војводине. 

 

Европа 2020 – Стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста 

Стратегија „Европа 2020“ поставља визију европске социјалне тржишне 

економије за 21. век. И као таква садржи три међусобно повезана приоритета: 

� Паметан раст: развој економије засноване на знању и иновацијама. 

� Одрживи раст: промовисање економије која ефикасније користи ресурсе, која је 

зеленија и конкурентнија. 

� Инклузивни раст: подстицање економије коју одликује висока стопа 

запослености и која остварује социјалну и територијалну кохезију. 

 

Неостварени стратешки циљеви ЕУ постављени 2000. године (Лисабонска 

стратегија
 7) представљали су главне изазове с којима се суочавају како Европска унија 

у целини тако и њене чланице, па је још 2008. Године, на нивоу ЕУ почео процес 

стварања новог стратешког оквира за развој у периоду од 2010. до 2020. Године. 

Процес је резултирао документом Европске комисије „Европа 2020: стратегија за 

паметни, одрживи и инклузивни раст” у којој су на свеобухватан начин приказани 

најважнији елементи новог програма, а који је Европски савет службено усвојио на 

Европском самиту 17. Јуна 2010. године. 

Прецизније посматрано, паметан раст у овом контексту подразумева развој 

економије засноване на знању и иновацијама (научно- технолошка истраживања и 

развој, иновације, образовање и дигитално друштво), одрживи раст истовремено 

подстиче конкурентност и производњу која се ефикасније односи према ресурсима, а 

инклузивни раст подразумева бољу партиципацију  на тржишту рада, борбу против 

сиромаштва и социјалну кохезију. 

                                                           
7 Европска унија је 2000. године, у Лисабону усвојила стратегију развоја познату као Лисабонска стратегија са  
стратешким циљевима до 2010. године. Постављени су веома амбициозни квантитативни циљеви: постављени 
амбициозни квантитативни циљеви до 2010. године: просечна стопа раста око 3% годишње; стопа запослености 
70%, задржати 50% радника између 55. и 64. године у радном односу продужењем радног века за пет година; 
улагање у истраживања и развој од 3% БДП, од тога две трећине средстава треба да буде из приватног сектора; 
обезбедити да 30% европског становништва користи брзи интернет 
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Даље, овај стратешки документ се развија кроз седам иницијатива и десет 

интегрисаних смерница за реализацију пет стратешких циљева који дефинишу где би 

Европа требала да буде за 10 година8. Циљеви који треба да се остваре путем 

наведених иницијатива су: 

1. Подићи стопу запослености популације старости од 20. до 64. године са 69% на 

75% кроз веће учешће младих људи, старијих радника и неквалификованих 

радника и бољу интеграцију легалних миграната. 

2. Повећати проценат БДП који се издваја за истраживање и развој са 1,9 на 3%. 

3. Остварити „20/20/20“ климатско – енергетски циљ – 20% смањења емисије 

гасова који изазивају ефекат стаклене баште у односуна 1990. годину, 20% 

повећање удела обновљивих извора енергије у финалној потрошњи и за 20% 

повећање енергетске ефикасности. 

4. Смањити стопу раног напуштања школе на испод 10% са тренутних 15%, уз 

истовремено повећање процента становништва са дипломом високошколске 

установе са 31% на 40%. 

5. Смањити број људи који живе испод линије сиромаштва за 25%, што ће 

представљати излазак преко 20 милиона људи из сиромаштва. 

Стратегија „Европа 2020“ осим што даје смернице и поставља циљеве за државе 

чланице, представља и важан документ за државе кандидате као и државе суседства, 

представљајући путоказ пре свега у правцу јачања стратешког размишљања на 

националном и регионалном нивоу, идентификовању сопствених приоритета, усвајању 

добре праксе, изградњи капацитета за коришћење програма и фондова Европске уније, 

унапређивање праксе учешћа у имплементационим механизмима. Земље кандидати за 

чланство у ЕУ, што Србија планира да постане што пре, имају обавезу да израде 

неколико стратешких докумената који треба да буду усклађени са приоритетима ЕУ, а 

који представљају припрему за примену циљева стратегије „Европа 2020“. 

6.3. Стратешка платформа општине Кула 2014 – 2020. 

Након детерминисања визије потребно је  одредити приоретете и циљеве. 

Приоритети дефинишу које су то активности које је потребно остварити да би се 

испунила визија локалне самоуправе, док циљеви, далеко јаснији и презицнији дају 

правац, а својом мерљивошћу оцењују успех реализације постављених приоритета. 
                                                           
8  Водич кроз Стратегију Европа 2020 – Европски покрет у Србији, 2011. год. 
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Паралелно са визијом, што су циљеви јаснији то је лакше одредити и тактике које  ће 

довести до њиховог остварења. Дакле, циљеви су жаришне тачке којима тежимо, и које 

желимо реализовати. Стратешки циљеви постављени су на начин да теже 

искоришћењу снага и прилика, као и елиминацији слабости и претњи.  Координираном 

реализацијом циљева постиже се ефикаснији развој. Приоритети развоја општине Кула 

су: 

� Приоритет 1 -  Развијена привреда заснована на природним ресурсима, са 

акцентом на развој пољопривреде и туризма  

� Приоритет 2 - Висок степен заштите животне средине и  еколошки одрживе 

производње енергије 

� Приоритет 3  - Развијена друштвена  и комунална инфраструктура 

� Приоритет 4 – Стварање квалитетних и подстицајних услова за живот, 

образовање и рад, као континуиран развој људског капитала 

Поред горе наведених вертикалних циљева и приоретета, непоходно је 

споменути и хоризонтални циљ који прожима све горе наведене области деловања, а 

то је „ Јачање институционалних капацитета и ефективна и ефикасна јавна 

администрација усмерена ка грађанима и привреди“ 

Како би се наведени приоритети следили и реализовали на свим нивоима, 

Општинска управа Кула, као координатор имплементације локалне развојне политике, 

ће интензивном сарадњом са представницима кључних локалних актера, као и 

представницима регионалне и националне власти, радити на укључивању ових 

приоритета у секторске развојне циљеве и њиховом међусобном повезивању. Једино 

укључивањем ових приоритета са секторским приоритетима се може постићи потпуна 

синергија и циљано деловање на тренутне проблеме.  

Наведени приоритети су исходиште за постављање циљева одрживог локалног 

развоја општине за проматрани седмогодишњи период на које се ова стратегија 

односи.  

1.1. 90% радно активног становништва треба да буде запослено 

1.2. 20% смањена стопа сиромаштва 

1.3. 12% младих треба да има завршено високо образовање, а улагања у науку и    

            образовање треба да буде повећано за 25% 
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1.4. повећати 30% улагања у образовање и културу 

1.5. повећати улагања у пословну инфраструктуру за 20% 

1.6. повећати број малих и средњих предузећа за 15% и унапредити ниво            

њихове конкурентности  

3.3. повећати удео производње високе додате вредности за 30% 

3.4. повећати удео обновљивих извора енергије за 20% 

4.2. електронске услуге за грађане и привреду повећати за 50%. 

Ови циљеви су усмерени ка претходно наведеним приоритетима и траже заједничке 

иницијативе свих носиоца развоја како би се интегрисали у локалну развојну политику 

и секторске стратегије, и како би се на крају реализовали кроз имплементацију 

развојних пројеката.  

6.4. Развојни правци општине Кула за период 2014 – 2020. 

Развојни пројекти представљају најважнији део ревизије Стратегије одрживог 

развоја. Уопштено посматрано, развојни пројекти су средњорочни путеви за постизање 

приоритетних циљева. Њима се омогућава искоришћавање постојећих ресурса, и као 

такви представљају конкретизацију стратегије, тј. циљева и приоритета. Развојни 

пројекти служе као смер развоја, а на снази су док се у целости не постигну 

постављени циљеви. Без њих планирани развој не би имао конкретно упориште, те се 

на крају не би ни остварио. Методом укључивања кључних локалних актера (bottom-

up), искристалисани су главне пројектне идеје које су прихваћене у изради овог 

стратешког документа. У пирамидалној структури развојни пројекти су једини 

опипљиви и видљиви дeо стратегије развоја поједине јединице локалне самоуправе. 

Развојни правци према горе наведеним стратешким циљевима, дефинисани на 

основу раније извршене анализе ресурса са једне и анализе потреба са друге стране.  

Хоризонтални циљ: „ Јачање институционалних капацитета и ефективна и 

ефикасна јавна администрација усмерена ка грађанима и привреди“ 

          Предуслов имплементације развојних циљева је свакако постојање адекватних 

институционалних капацитета, као и постојање ефективне и ефикасне јавне 

администрације која је орјентисана ка потребама грађана и привреде. Управо стога је 

стварање система који поседује ова обележја хоризонтални циљ развоја који је 

постављен овим документом. Његова важност се огледа и у начелима локалног развоја 
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руралне заједнице и предложеној методологији која промовише партиципативност, 

сарадњу, координацију и секторски приступ, што није оствариво без постојања 

адекватних институција и њихових хоризонталних и вертикалних односа. Изградња 

институција представља вишеструк процес који се састоји од успостављања 

адекватних процеса и процедура, примене одговарајућих стандарда и најбољих пракси, 

дефинисања и испоруке услуга које одговарају потребама грађана и привреде на 

ефикасан и савремен начин, усвајање нових знања и вештина, као и међусобно 

повезивање не само унутар институција него и између њих. Развој и јачање 

институционалних капацитета претпоставља и примену савремених информационих 

технологија захваљујући којима се постижу уштеде у времену, новцу и другим 

ресурсима, и креира одговарајућа подлога за планирање и имплементацију развојних 

пројеката на локалном/међуопштинском и регионалном нивоу. У том контексту јачање 

институционалних капацитета додатно подразумева и унапређење и развој 

способности и капацитета у виду знања, вештина, метода и техника, за 

имплементацију програма и мера локалног развоја. Едукације и програми развоја 

запослених, дефинисање и примена методологије, трансфер знања у свим смеровима, 

имплементација програма техничке помоћи и примера најбољих пракси и 

међународних стандарда и искустава изградњом оперативних структура, чине један 

сет активности усмерених ка јачању институционалних капацитета. Ојачани 

институционални капацитети, уједно су и предуслов јачања апсорпцијског капацитета 

ЕУ фондова и осталих донаторских средстава као и ефективног и ефикасног 

искоришћења истих. 

7. Развојне смернице 

Напредак општине Кула у свим смеровима живљења и деловања захтева 

усклађивање неколико важних елемената. Општина Кула избором визије, приоритета и 

стратешких циљева јасно наглашава стратегију која ће бити базирана на темељима 

развијене привреде, високог квалитета живота становништва и високим степеном 

заштите животне средине и еколошки одрживе производње енергије. Развој привреде у 

целини мора бити усмерен према заштити животне средине која треба да се темељи на 

чврстој вези  са економским и социјалним развојем. Укључивањем одрживог развоја у 

планирање развоја општине Кула  стварају се чврсти темељи за квалитетан напредак 

привреде, друштва и очуване привреде. 
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Одрживи развој осигурава: 

• Економске захтеве – потребне за економски раст и развој, 

• Еколошке захтеве окружења  – потребне за одрживо коришћење природних 

ресурса, 

• Социјалне захтеве друштва – потребне за развој локалне заједнице и друштва. 

 

Слика 21. Структура одрживог развој 

 

У сврху остварења визије и заданих стратешких приоритета и циљева општина 

Кула пратиће следеће смернице: 

• Осигурати предуслове развоја привреде засноване на природним ресурсима и 

геостратешком положају  

• Осигурати даљу изградњу инфраструктуре и побољшање свих сегмената који 

чине квалитет живота локалног становништва, 

• Подстицати даљи развој заштите животне средине  и еколошки одрживе 

производње енергије у  складу са очувањем и заштитом животне средине. 

Развојна политика општине Кула реализоваће се развојним пројектима које 

треба спровести у планираном периоду од 2014. до 2017. године. 
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8. Одредбе реализације 

8.1. Локални развојни план општине Кула 2014 – 2017.  

Оперативни план обухвата све дефинисане развојне пројекте чија је реализација 

предвиђена за средњорочни период од 2014. до 2017. године. Унутар овог дела 

документа биће приказан оперативни план дефинисаних развојних пројеката. 

8.1.1. Листа развојних пројеката 

Листа развојних мера садржи попис свих развојних пројеката који се 

тренутно налазе у фази „инкубације“, односно у другој фази од пројектне идеје до 

финалне реализације. Унутар Листе биће приказано неколико категорија које су битне 

за праћење сваке мере. У наставку се налази кратко објашњење сваке категорије. 

• ЈИБП - Свакој мери  додељен је јединствени идентификациони број пројекта (број 

којим ће се пројекат пратити кроз имплементирано програмско решење ПЛУР9) 

• Пројектна идеја – Представља одговор на потребу становништва општине. 

• Назив - Представља конкретан Развојни пројекат који се тренутно налази у фази 

„инкубације“ односно између пројектне идеје и пројектне реализације. 

• Носилац – Субјект који је носилац целокупног пројекта. Носилац је одговоран за 

реализацију пројекта од његовог почетка до финалне реализације. 

• Укупна вредност – укупна вредност пројекта изражена у динарима. 

У наставку се налази листа развојних пројеката у фази „инкубације“. 

 

 

                                                           
9 ПЛУР –Платформа за управљање развојем (www.plur.rs) 
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ЈИБП Назив Носилац Укупна вредност 

 Опремање Индустријске зоне Кула (трафо станице, водоводна мрежа, 
саобраћајнице, канализација)  

Општина Кула 70.000.000,00  

 Уређење центара Куле и Црвенке са пешачким зонама Општина Кула 200.000.000,00 
 Повезни вод између црпне станице и бунара насеља у Липару МЗ Липар 1.500.000,00 
 Санација комплетне водоводне мреже у насељу Липар МЗ Липар 44.000.000,00 
 Бушење бунара у насељу Липар МЗ Липар 6.000.000,00 
 Изградња затвореног базена у Кули Општина Кула 300.000.000,00  
 Повећање степена пошумљености општине ЈКП Комуналац Кула 12.000.000,00 
 Изградња Азила за псе Завод за изградњу града 15.000.000,00 
 Набавка Гографског информсционог система (ГИС) Општина Кула 4.000.000,00 
 Секундарна канализациона мрежа МЗ Црвенка ЈКП Водовод Црвенка 500.000.000,00 
 Замена азбестних цеви 20 км МЗ Доњи град Кула МЗ Доњи град Кула 80.000.000,00 
 Изградња новог бунара МЗ Крушчић МЗ Крушчић 7.000.000,00 
 МЗ Крушчић-пројекат за изградњу канализационе мреже МЗ Крушчић 173.466.066 
 Чишћење атмосферских канала-МЗ Доњи град Кула МЗ Доњи град Кула 8.000.000,00 
 Зелена школа-СТШ „Михајло Пупин“ Кула СТШ „Михајло Пупин“ 

Кула 
26.934.500,00 

 Санација једног дела позоришта у Кули – шминкерница, санитарни чвор, 
гардероба) 

Културни центар 2.500.000,00 

 Постављање прозирног крова на фоајеу позоришта Културни центар 1.000.000,00 
 Санација крова на згради Дома културе у Липару МЗ Липар 4.000.000,00 
 Градска библиотека-набавка књига Библиотека 3.200.000,00 
 Црвенка-адаптација спрата Библиотека 1.000.000,00 
 Фискултурна сала основне школе „Петефи бригада“ ОШ „Петефи бригада“ 21.027.600,00 
 Санација крова на дограђеном делу објекта ОШ „Петефи бригада“ 2.877.600,00 
 Санација подова у учионицама ОШ „Петефи бригада“ ОШ „Петефи бригада“ 6.998.400,00 
 Санација равног крова-старе зграде ОШ“Петефи бригада“ ОШ „Петефи бригада“ 3.224.380,49 
 Средња економска школа-санација крова Средња економска школа 480.000,00 
 ОШ „Иса Бајић“-асфалтирање горњег платоа школског дворишта ОШ „Иса Бајић“- 1.755.360,00 
 ОШ „Иса Бајић“-санација санитарног чвора ОШ „Иса Бајић“- 454.559,04 

Табела 28. Листа развојних пројеката 
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 ОШ „20 октобар“ Сивац-замена учионичког материјала у неколико учионица ОШ „20 октобар“ 1.200.000,00 
 Потисни вод канализације из Црвенке ка Кули Општина Кула 200.000.000,00 
 Израда пројектно техничке докуменатације за  обилазницу-пут за брзи 

моторизовани саобраћај на територији општина Врбас, Србобран, Мали Иђош, 
Кула, Сомбор и Оџаци 

Завод за изградњу 400.000.000,00 

 Реконструкција крова дома за пензионере и стара лица Дом за старе 20.000.000,00 
 СЦ „Црвенка“-санација спортске хале СЦ „Црвенка“ 21.000.000,00 
 Пречистач отпадних вода МЗ Руски Крстур 47.000.000,00 
 Шеталиште-пројекат партерног уређења парка у центру МЗ Крушчић 2.400.000,00 
 Реконструкција водоводне мреже  МЗ Крушчић 35.000.000,00 
 Изградња пијаце МЗ Липар МЗ Липар 2.000.000,00 
 Постављање тротоара у дужини од cca 20 км МЗ Доњи град Кула 50.000.000,00 
 Изградња канализационе мреже у Кули МЗ Доњи град Кула 120.000.000,00 
 Покривање пијаце  МЗ Сивац 2.400.000,00 
 Уређење Жупанијског парка  МЗ Сивац 2.000.000,00 
 Санитарни чвор-пијаца МЗ Сивац 1.800.000,00 
 Секундарна канализациона мрежа МЗ Руски Крстур 760.000.000,00 
 Aтмосферска канализација-санација отворене атмосферске канализације MЗ Крушчић 

 
38.757.989,94 

 Геотермална енергија-истраживање термалних вода на простору Развале Општина Кула 
 

40.000.000,00  

 Решавање стамбених проблема и економско оснаживање избеглих и интерно 
расељених лица 

Општина Кула 10.000.000,00 

 Градска библиотека у Кули - санација  Општина Кула 50.000.000,00 
 Санација постојеће водоводне мреже у Р. Крстуру МЗ Руски Крстур 35.000.000,00 
 Бушење бунара Б2 МЗ Руски Крстур 17.000.000,00 
 Савремена пољопривредна општина Општина Кула 7.000.000,00 
 Адаптација спрата Дома културе у Црвенки Општина Кула 1.200.000,00 
 Пчеларством до биодиверзитета Општина Кула 1.000.000,00 
 Унапређење развоја пољопривреде и села кроз оснивање центра за рурални развој Општина Кула 10.000.000,00 
 Едукацијом до удруживања у пољопривреди Општина Кула 1.800.000,00 
 Кухиња за традицију Средња економска Школа 6.000.000,00 
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 Изградња ИТ инкубатора Општина Кула 100.000.000,00 
 Активирање културних садржаја Малог Стапара ТООК 6.000.000,00 
 Јачање положаја жена на селу Агенција за развој 1.500.000,00 
 Осветљење у улици М. Тита МЗ Руски Крстур 11.000.000,00 
 Замена дотрајале жичане заштитне ограде у ОШ „Петефи бригада“  260.190,00 
 Замена прозора у основној школи „Вук Караџић“ у Црвенки Општина Кула 14.000.000,00 
 Замена термостатских вентила у свим јавним установама Општина Кула  5.000.000,00  
 Постављање соларних колектора на кров школе „Петефи Бригада“ Општина Кула 1.600.000,00 
 Сукцесивна замена расветних тела у образовним установама које су у надлежности 

општине  
Општина Кула 10.000.000,00 

 Израда пројектно техничке документације за изградњу топловодног развода и котла 
на биомасу у Липару 

Општина Кула 480.000,00 

 Израда мапе пута енергетске транзиције општине Кула Општина Кула  100.000,00  
 Подршка удруживању пољопривредних произвођача и формирању задруга Општина Кула 2.500.000,00 
 Јачање капацитета у пољопривреди у циљу повећања конкурентности сектора Општина Кула 5.000.000,00 
 Израда анализе могућности за развој хемијског сектора кроз коришћење сировине 

из аграрног комплекса 
Општина Кула 2.000.000,00 

 Изградња општинског пута између Сивца и Крушчића Oпштина Кула 183.391.439,43 
 Подстицај производњи енергената из секундарне аграрне биомасе. Општина Кула 4.000.000,00 
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Слика 22. Структура одговорности за израду и реализацију Стратегије 

одрживог развоја општине Кула. 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ 

РАДНА ГРУПА 

 

АГЕНЦИЈА ЗА 

РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 

КУЛА 

ВИЗИЈА , ПРИОРИТЕТИ, 

ЦИЉЕВИ 
РАЗВОЈНИ 

ПРОЈЕКТИ 

УЧЕСНИЦИ У ФИНАНСИРАЊУ 

ПРОЈЕКАТА 

-  УЗ ПОМОЋ СПОЉНИХ     

   САВЕТНИКА 

-  САВЕТОВАЊЕ СА 

ЛОКАЛНИМ СТРУЧЊАЦИМА 
-  УСВАЈА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 



Ревизија Стратешког плана одрживог развоја општине Кула 2014. – 2020. 

 

116 

 

9. Поступак праћења реализације и резултата 

У овом поглављу наведену су начини праћења, контроле и ажурирања 

израђене Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула.  

Нужност свега претходно наведеног условљена је динамиком и брзином 

економских промена како на регионалном тако и на националном плану. 

Ревидирањем Стратегије одрживог развоја постиже се флексибилност у 

променљивим привредним кретањима. 

9.1. Увод 

Последњи корак у изради Ревизије Стратегије одрживог развоја је: 

• реализација 
• праћење и 

• ажурирање дефинисане Стратегије. 

Тест квалитета дефинисане Стратегије је управо њена реализација. 

Постоје три нивоа праћења Стратегије одрживог развоја: 

Први нови праћења је праћење реализације Стратегије и ажурирање 
сажетка спровођења активности. 

Тим људи који је задужен за праћење Стратегије одрживог развоја помно 

прати развој ситуације везано за реализацију исто, тј. прати у којој се мери 

подударају планови из Стратегије са стварном ситуацијом на терену. Такво 

праћење подразумева степен усклађености активности предузетих према 

Стратегији одрживог развоја, промене у процени трошкова или распореда, затим 

укључују разлоге тих промена, као и њихов очекивани утицај на реализацију 

програма. Уколико дође до било какве од споменутих промена, као и промена у 

расподели одговорности за реализацији програма, такве промене се евидентирају. 

Када тим задужен за праћење уочи значајније разлике између планираног и 

стварног спровођења програма, његов задатак је да појасни како и зашто је дошло 

до тих разлика. Одговорни за спровођење јасно дефинисаних пројеката такође 

треба да представе тиму задуженом за праћење, на који начин очекују да се настави 

са спровођењем програма, као и да опишу све промене које би могле да побољшају 

спровођење стратегије. 
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Други ниво праћења односи се на праћење до које фазе је пројекат дошао, 

као и на тестирање саме логике пројекта. Поставља питање – Доводи ли пројекат до 

очекиваних резултата тј. остварења сврхе пројекта? Праћењем се оцењује успех 

очекиваних резултата јер управо ти исходи повезују пројекте са визијом стратегије 

развоја. 

Праћење резултата спроведених мера/пројеката поставља питање – да ли је 

мера/пројекат постигао очекиване резултате описане у матрици пројекта? Помажу 

ли остварени резултати, ако су остварени, у остваривању сврхе пројекта? И 

коначно, да ли сврха пројекта доприноси постизању циља пројекта? 

Ако се при праћењу резултата стратегије утврди да она не доводи до 

очекиваних резултата, јасно ће се помоћу резултата у матрици моћи закључити где 

је проблем настао? А затим се утврђује и због чега је проблем настао. Група 

задужена за праћење резултата пројеката мора пронаћи разлоге због којих пројекат 

није довео до жељених резултата како би знала да реагује на прави начин. 

Једино када се проблем правилно дефинише може се пронаћи ефективно и 

ефикасно решење. Пројекти такође могу да имају и непредвиђене негативне 

резултате које је потребно истражити.  

Трећи ниво праћења поставља питање – Да ли се околина променила тако да 

то утиче на избор критичних тела, пројеката и тела задужених за спровођење 

пројеката у Стратегији одрживог развоја? 

Дакле, из наведеног је јасно и видљиво да су први и други ниво праћења 

усмерени на питање како се пројекат реализује, док трећа фаза праћења поставља и 

разматра питање треба ли уопште наставити са применом пројекта. 

Овакво праћење налаже следећа питања: 

• Да ли наставак интервенција решава кључне проблеме? 

• Да ли је то питање још увек кључно за остваривање визије привредне 

будућности локалне заједнице? 

• Да ли корист од програма и даље оправдава експлоатацију ресурса потребних за 

његово спровођење? 

• Да ли је због реализације пројекта било неких непредвиђених, негативних 

последица? 
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• Да ли су релевантне организације и субјекти укључени у спровођење програма? 

У случају да су се појавиле одређене промене у ситуацији на терену било у 

социјалном или економском погледу, односно било који догађаји који значајније 

мењају претходну ситуацију, вероватно ће бити потребне веће промене. Тим 

задужен за праћење ће затражити да се Стратегија односно њени делови на које се 

односе наведене промене освеже израдом нових препорука у решавању кључних 

питања. Ако се међутим околина тако значајно променила да се кључна питања 

морају редефинисати, можда је време да се понови целокупан поступак израде 

Стратегије одрживог развоја. Одговорност за праћење и ажурирање ревидиране 

Стратегије одрживог развоја може сносити локална самоуправа, део или читава 

радна група и/или неко друго тело као што је Агенција за развоја општине Кула. У 

идеалном случају тим задужен за праћење укључиваће представнике локалне 

самоуправе, удружења привредника, невладин сектор, остале који су битни за 

реализацију Стратегије и наравно челнике тела за локални економски развој. 

9.2. Одговорност за реализацију ревидиране Стратегије 
одрживог развоја општине Кула 

Општа одговорност за реализацију овог документа припада Општинској 
управи Кула. 

9.2.1. Поступци управљања 

Институционална структура одговорна за управљање и реализацију 

ревидиране Стратегије одрживог развоја, као и за управљање и реализацију 

појединих пројеката тј. мера унутар стратегије одговорна је Агенција за развој 

општине Кула, као и све остале институције које ће именовати општинска управа 

Кула по појединим пројектима. 

9.2.2. Праћeње и оцењивање 

  Овај програм подложан је праћењу и допуни од стране Општинског већ и 

Радне групе која је формирана у процесу стварања документа. Попис чланова радне 

групе претходно је наведен, а група је састављена од локалних актера. Радна група 

ће се састајати сваких  6 (шест) месеци у сврху евалуације и мониторинга 

Стратегије. Први састанак ће бити одржан шест месеци од дана усвајања 

Стратегије  од стране Општинског већа.  
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9.2.3. Организација и гаранција тока и размене информација 

Општинска управа Кула гарантује размену информација о реализацији 

стратешког плана развоја и то како према Радној групи путем договорених 

састанака, тако и према јавности путем медија, веб страница и појединачних 

састанка. Општина Кула ће на својој званичној веб станици објавити целокупан 

документ Ревизије Стратегије одрживог развоја, као и записнике са свих будућих 

састанака Радне групе који ће за циљ имати квалитетну имплементацију 

постављених развојних мера и циљева. Општинска управа ће наставити са праксом 

отворених врата за грађане, где ће они моћи директно питања постављати 

Председнику општине и другим представницима општине. Општинска управа Кула 

креираће нове прикладне канале комуникације са својим грађанима и 

привредницима. 

10.  Табеле, слике и графикони – попис и извори 
 

СПИСАК ТАБЕЛА 
 
Табела 18. Чланови радне групе у процесу ревидирања Стратегије одрживог развоја 
општине Кула за период 2014 – 2020. 
Извор: Агенција за развој општине Кула 
 
Табела 19.  Површине катастарских општина, број насеља и број становника по 
попису 2011. године на простору обухваћеном Просторним планом  
Извор: Републички завод за статистику – Попис становништва 2011 
 
Табела 20. Упоредни преглед броја становника  у периоду од 1948 до 2011 године по 
насељеним местима у општини Кула  
Извор: Републички завод за статистику – Попис становништва 2011 
 
Табела 21. Упоредни преглед броја становнка по насељеним местима у периоду 2002. 
и 2011.  
Извор: Републички завод за статистику – Попис становништва 2011 
 
Табела 22. Економски показатељи на територији општине Кула 
Извор: Подаци НСЗ – филијала Кула 
 
Табела 23. Највећа предузећа на територији општине Кула 
Извор: Одељење за финансије и привреду општине Кула 
 
Табела 24. Најважније пољопривредне културе и пољопривредни производи 
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Извор: Живков Г., Дулић-Марковић И., Тар Д., Теофиловић Н. (2013): Анализа 
пољопривредног сектора Западнобачког округа, SEEDEV, Београд 
 
Табела 25. Просечне месечне бруто зараде по секторима делатности 
Извор: Подаци НСЗ – филијала Кула 
 
 Табела 26. Просечне месечне нето зараде по секторима делатности 
Извор: Подаци НСЗ – филијала Кула 
 
Табела 27.  Правна лица према делатностима 
Агенција за привредне регистре (АПР) 
 
Табела 28. Подаци о броју регистрованих туриста на територији општине 
Извор:  Републички завод за статистику 
 
Табела 29. Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине 
Кула и површина којом располажу 
Извор: Републички завод за статистику – Попис пољопривреде 2011 
 
Табела 30. Привредна зона – подаци о зони 
Извор: Агенција за развој општине Кула (2014) 
 
 
Табела 31. Запослени према делатности  
Извор: Подаци НСЗ – филијала Кула 
 
Табела 32. Најзаступљеније пољопривредне културе на територији општине Кула 
Извор: Републички завод за статистику – Попис пољопривреде 2011 
 
Табела 33. Површине под различитим врстама воћа у општини Кула  
Извор: Живков Г., Дулић-Марковић И., Тар Д., Теофиловић Н. (2013): Анализа 
пољопривредног сектора Западнобачког округа, SEEDEV, Београд 
 
 Табела 34. Задруге на територији општине  
Извор: Агенција за развој општине Кула (2014) 
 
Табела 18. Структура предшколских установа у општини Кула 
Извор: ПУ „Бамби“ Кула (2014. година)  
 
Табела 19. Структура основних школа у општини Кула 
Извор: Одељење за друштвене делатности општине Кула (2014. година)  
 
Табела 20. Структура средњих школа и број ученика у општини Кула  
Извор: Одељење за друштвене делатности општине Кула (2014. година)  
 
Табела 21. Малолетна лица корисници социјалне заштите 
Извор: Центар за социјални рад Кула (2014) 
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Табела 22. Пунолетна лица корисници социјалне заштите 
Извор: Центар за социјални рад Кула (2014. година) 
 
Табела 23. Културно уметничка друштва и удружења 
Извор: Одељење за друштвене делатности општине Кула (2014. година)  
 
Табела 24.  Најзначајније културне манифестације у општини Кула 
Извор:  Културно просветна заједница општине Кула 
 
Табела 25. Техничка опремљеност ЈКП на територији општине Кула 
Извор:  Општинска управа Кула 
 
Табела 26.  Структура земљишта у општини Кула 
Извор: Просторни план општине Кула 
 
Табела 27.  Анализа стања основне инфраструктуре по насељеним местима 
Извор: Агенција за развој општине Кула 
 
Табела 28.  Листа развојних пројеката 
 Извор: Рада група  
 

СПИСАК ГРАФИКОНА 
 
Графикон 5. Становништво старо 15 и више година према школској спреми и полу 
(2011.) 
Извор: Републички завод за статистику – Попис становништва 2011 
 
Графикон 6.  Становништво према школској спреми и полу 
Извор: Републички завод за статистику – Попис становништва 2011 
 
Графикон 7. Подаци о становништву по полу и старости 
Извор: Републички завод за статистику – Попис становништва 2011 
 
Графикон 8. Рекапитулација структуре енергетског потенцијала биомасе у општини 
Кула 
Извор: Фарбаш Е., 2014: Допринос коришћења биомасе одрживом развоју локалних 
руралних заједница у АП Војводини – мастер рад, Пољопривредни Факултет Нови Сад 
 
 

СПИСАК СЛИКА 
Слика 2. Западнобачки округ  
Извор: http://www.resuscitatio.org.rs 
 
Слика 2. Територија општине Кула   
http://en.wikipedia.org/wiki/Kula,_Serbia 
 
Слика 3. Карта општине 
Извор: План детаљне регулације општине Кула 
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Слика 4. Индустријска зона Блок 66 Кула                         
Извор: Агенција за развој општине Кула 
 
Слика 5. Блок 64, 65 и 66 Кула 
Извор: План детаљне регулације општине Кула 
 
Слика 6. Блокови 3, 4, 5 и део блока 10 у Кули 
Извор: План детаљне регулације општине Кула 
 
Слика 7. Блокови 71, 72 и 73 у Кули 
Извор: План детаљне регулације општине Кула 
 
Слика 8. Блок 75 
Извор: План детаљне регулације општине Кула 
 
Слика 9. Блок 73 Сивац 
Извор: План детаљне регулације општине Кула 
 
Слика 10. Блок 23 
Извор: План детаљне регулације општине Кула 
 
Слика 11. Радна зона Липар 
Извор: План детаљне регулације општине Кула 
 
Слика 3. Крушчић 
Извор: План детаљне регулације општине Кула 
 
Слика 13. Нова Црвенка 
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